
Regionų plėtros planų rengimo metodikos
3 priedas  

1 lentelė. Priemonės, jų įgyvendinimui reikalingų lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (be rezervinių projektų)

PRIEMONIŲ PLANAS

1. Prioritetas: Žmogus ir visuomenė

1.01. Tikslas: Skatinti mokytis visą gyvenimą

1.01.01. Uždavinys: Gerinti švietimo kokybę, prieinamumą ir didinti paslaugų įvairovę

1.01.01.01. Priemonė: Modernizuoti švietimo įstaigų ir aukštųjų mokyklų infrastruktūrą, mokymosi ir ugdymo aplinkas, diegti pažangias (IT ir kitas) technologijas

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.664.771,20 15.865.055,52 18.664.771,20 15.865.055,52

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

1.01.01.02. Priemonė: Modernizuoti ugdymo, mokymo ir studijų bei kvalifikacijos tobulinimo programas ir tam pritaikyti mokymosi priemones

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.899.096,37 2.464.231,91 2.899.096,37 2.464.231,91

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

1.01.01.03. Priemonė: Plėtoti vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybes (ypač kaimo vietovėse)

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.979.031,52 6.782.176,79 7.979.031,52 6.782.176,79

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

1.01.01.04. Priemonė: Stiprinti kultūros ir švietimo įstaigų (muziejų, bibliotekų, meno veiklas vykdančių centrų ir kt.) galimybes teikti formalaus ir neformalaus vaikų bei suaugusiųjų ugdymo paslaugas

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.024.096,39 5.120.481,93 6.024.096,39 5.120.481,93

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

1.01.02. Uždavinys: Sukurti sąlygas ir paskatas suaugusiųjų mokymuisi

1.01.02.01. Priemonė: Suaugusiųjų socialinės ir skaitmeninės atskirties mažinimas, didinant ir panaudojant neformalaus švietimo galimybes (skiriant prioritetą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, vyresnio amžiaus žmonėms, kaimo 
vietovių gyventojams)

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.810,01 123.088,51 144.810,01 123.088,51

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

Puslapis 1 iš 113 priedas  1 lentelė



1.01.02.03. Priemonė: Mokymasis visą gyvenimą

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.734,01 172.323,91 202.734,01 172.323,91

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

1.02. Tikslas: Stiprinti tapatybę, pilietiškumą, atsakomybę ir bendradarbiavimą

1.02.01. Uždavinys: Išsaugoti kultūros paveldą ir skatinti pilietiškumą

1.02.01.01. Priemonė: Teikti paramą iniciatyvoms, siekiančioms prižiūrėti, aktualizuoti ir propaguoti lokalinius (kaimo, regiono) kultūrinės atminties objektus (įskaitant etnografinių kaimų atgaivinimą)

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.633.920,30 3.938.832,26 4.633.920,30 3.938.832,26

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

1.02.01.02. Priemonė: Skatinti savanorystę ir bendruomeniniu vienijimusi grindžiamą vaikų ir jaunimo veiklą

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714.202,97 607.072,52 714.202,97 607.072,52

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

1.03. Tikslas: Skatinti kūrybiškumą, verslumą ir lyderystę

1.03.01. Uždavinys: Skatinti kūrybiškumą ir dalyvavimą kultūrinėje veikloje

1.03.01.01. Priemonė: Remti į vaikus ir jaunimą orientuotus nacionalinio lygmens kultūros reiškinius ir lokalias kūrybines iniciatyvas

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.374,42 275.718,26 324.374,42 275.718,26

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

1.03.01.02. Priemonė: Plėtoti kūryba paremtas partnerystes

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.141.102,89 969.937,46 1.141.102,89 969.937,46

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

1.03.01.03. Priemonė: Remti iniciatyvas, skatinančias profesionalių menininkų įtraukimą į lokalinius kultūrinius projektus

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666.126,05 566.207,14 666.126,05 566.207,14

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

Puslapis 2 iš 113 priedas  1 lentelė



1.03.01.04. Priemonė: Remti kultūros vartojimo ir kultūros poreikio ugdymo iniciatyvas

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.987,03 332.338,98 390.987,03 332.338,98

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

1.03.01.05. Priemonė: Remti naujoviškas socialines ir kultūrines (įskaitant kolektyvinės kūrybos) iniciatyvas, susijusias su miestų mikrorajonuose ir regionuose gyvenančių, socialinę atskirtį patiriančių ar kitų specifinių gyventojų grupių 
įtraukimu į kultūros kūrimą, sklaidą

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.734,02 172.323,92 202.734,02 172.323,92

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

1.04. Tikslas: Skatinti žinių kūrimą, sklaidą ir panaudojimą

1.04.01. Uždavinys: Skatinti ankstyvą vaikų ir jaunimo įsitraukimą į MTEP veiklas

1.04.01.01. Priemonė: Stiprinti technologijų mokymą formaliajame ir neformaliajame švietime

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.983.897,12 1.686.312,55 1.983.897,12 1.686.312,55

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

1.05. Tikslas: Didinti gyventojų gerovę ir socialinę aprėptį bei ugdyti sveiką gyvenseną

1.05.01. Uždavinys: Siekti vaiko ir šeimos gerovės

1.05.01.01. Priemonė: Didinti vaikų priežiūros ikimokyklinių įstaigų ir neformalaus švietimo prieinamumą

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.570.203,89 3.884.673,31 4.570.203,89 3.884.673,31

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

1.05.01.02. Priemonė: Užtikrinti kompleksinių paslaugų (socialinių, sveikatos, švietimo ir kt.) vaikui ir šeimai prieinamumą

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.403.846,16 2.043.269,24 2.403.846,16 2.043.269,24

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

1.05.02. Uždavinys: Didinti viešųjų paslaugų prieinamumą, ugdyti sveikos gyvensenos savimonę

1.05.02.01. Priemonė: Didinti viešųjų paslaugų infrastruktūros prieinamumą, taikant universalaus dizaino principą

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521.316,03 443.118,63 521.316,03 443.118,63

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

Puslapis 3 iš 113 priedas  1 lentelė



1.05.02.02. Priemonė: Didinti būsto prieinamumą pažeidžiamoms gyventojų grupėms ir pritaikymą neįgaliesiems bei pagyvenusiems žmonėms

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.597.254,40 1.357.666,24 1.597.254,40 1.357.666,24

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

1.05.02.03. Priemonė: Plėtoti ir modernizuoti socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos, transporto ir kitų viešųjų paslaugų infrastruktūrą

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.583.989,81 10.696.391,34 12.583.989,81 10.696.391,34

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

1.05.02.04. Priemonė: Plėtoti tikslines priemones, orientuotas į labiausiai pažeidžiamų visuomenės socialinių grupių sveikatos stiprinimą ir ligų prevenciją bei specifines moterų ir vyrų sveikatos problemas, ypač reprodukcinės sveikatos

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.737.720,12 1.477.062,10 1.737.720,12 1.477.062,10

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

1.05.02.05. Priemonė: Stiprinti sveikatos priežiūrą; gerinti specializuotas paslaugas; diegti informacines technologijas, sveikatos priežiūros paslaugas pritaikant individualiems pacientų poreikiams; gerinti laboratorinių tyrimų kokybę ir kt.

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.442.780,64 2.076.363,54 2.442.780,64 2.076.363,54

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

1.05.02.06. Priemonė: Optimizuoti ir modernizuoti kultūros įstaigų fizinę ir informacinę infrastruktūrą, plėtoti kultūros darbuotojų kvalifikaciją ir valdymo efektyvumą, skatinant paslaugų prieinamumą ir visuomenės dalyvavimą kultūros 
procesuose

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.354.726,60 7.951.517,61 9.354.726,60 7.951.517,61

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

1.05.02.07. Priemonė: Netradicinių erdvių pritaikymas kultūros paslaugoms regionuose ir alternatyvių miestų mikrorajonų kultūrinių erdvių formavimas, kūrybinių klasterių fizinės ir informacinės infrastruktūros miestuose plėtra, tęstinių 
(tradicinių) programų, iniciatyvų skirti

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448.100,09 1.230.885,08 1.448.100,09 1.230.885,08

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

1.05.02.08. Priemonė: Atnaujinti ir plėtoti tolygią sveiką gyvenseną skatinančią viešąją infrastruktūrą (įskaitant švietimo įstaigose ir aukštosiose mokyklose)

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.513.206,68 8.936.225,68 10.513.206,68 8.936.225,68

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

Puslapis 4 iš 113 priedas  1 lentelė



1.05.02.09. Priemonė: Socialinės įtraukties ir užimtumo didinimas per viešas sveiką gyvenseną skatinančias priemones.

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.367,01 86.161,96 101.367,01 86.161,96

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

1.06. Tikslas: Didinti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų vaidmenį

1.06.01. Uždavinys: Gerinti sąlygas bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklai

1.06.01.01. Priemonė: Plėtoti pagalbos mechanizmus bendruomenių inicijuojamoms vietos plėtros strategijoms įgyvendinti (bendruomenių, vietos valdžios ir verslo partnerystė)

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.502.780,35 4.677.363,30 5.502.780,35 4.677.363,30

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

1.06.01.02. Priemonė: Skatinti vietos bendruomenių atstovų ir institucijų bendradarbiavimą, užtikrinant veiksmingą pagalbą socialiai pažeidžiamoms grupėms bei jų įtraukimą į bendruomenės gyvenimą

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.616.079,70 1.373.667,75 1.616.079,70 1.373.667,75

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

1.06.01.03. Priemonė: Įtraukti vietos bendruomenes ir privačių kultūros paveldo objektų savininkus prižiūrėti, tvarkyti ir efektyviai pritaikyti kultūros paveldo objektus kultūrinėms ir socialinėms reikmėms

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.983.086,19 2.535.623,26 2.983.086,19 2.535.623,26

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

1.06.01.04. Priemonė: Plėtoti bendruomeninei ir NVO veiklai tinkamą infrastruktūrą

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.067.539,39 5.157.408,48 6.067.539,39 5.157.408,48

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

2. Prioritetas: Ekonomikos skatinimas

2.01. Tikslas: Sukurti tvarią, tolygią ir efektyvią ekonominę infrastruktūrą

2.01.01. Uždavinys: Kurti ir plėsti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP), inovacijų ir kūrybingumo infrastruktūrą ir paslaugas

2.01.01.01. Priemonė: Skatinti kūrybingumo infrastruktūros plėtrą

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.049.698,81 2.592.243,99 3.049.698,81 2.592.243,99

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:
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2.01.02. Uždavinys: Plėtoti modernią transporto infrastruktūrą ir darnų judumą

2.01.02.01. Priemonė: Sukurti darnią ir subalansuotą miestų transporto sistemą

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.906.047,26 19.470.140,17 22.906.047,26 19.470.140,17

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

2.01.02.02. Priemonė: Skatinti darnų judumą miestuose

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.552.826,69 3.869.902,69 4.552.826,69 3.869.902,69

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

2.01.02.03. Priemonė: Modernizuoti kelių ir geležinkelių infrastruktūrą

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.093.141,80 23.879.170,53 28.093.141,80 23.879.170,53

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

2.01.02.04. Priemonė: Vystyti aplinką tausojančią ir eismo saugą didinančią infrastruktūrą

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.344.300,27 3.692.655,23 4.344.300,27 3.692.655,23

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

2.01.03. Uždavinys: Plėtoti turizmo infrastruktūrą, įskaitant kultūros ir gamtos paveldą

2.01.03.01. Priemonė: Skatinti turizmo infrastruktūros plėtrą regionuose

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.075.532,90 11.964.202,97 14.075.532,90 11.964.202,97

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

2.01.03.02. Priemonė: Vykdyti turizmo rinkodarą

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.146.895,27 974.860,98 1.146.895,27 974.860,98

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:
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2.01.04. Uždavinys: Skatinti darnų išteklių naudojimą

2.01.04.01. Priemonė: Skatinti alternatyvių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, gamybą ir skirstymą

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.560.009,27 11.526.007,88 13.560.009,27 11.526.007,88

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

2.01.04.02. Priemonė: Remti energijos vartojimo efektyvumą viešosiose infrastruktūrose ir gyvenamųjų namų sektoriuje

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.381.753,35 18.174.490,35 21.381.753,35 18.174.490,35

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

2.01.04.03. Priemonė: Kurti ir diegti modernias energiją tausojančias technologijas

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.647.590,36 4.800.451,81 5.647.590,36 4.800.451,81

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

2.01.04.04. Priemonė: Didinti energijos išteklių naudojimo efektyvumą visoje šilumos energijos gamybos, tiekimo ir vartojimo grandinėje

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.993.512,51 6.794.485,63 7.993.512,51 6.794.485,63

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

2.01.04.05. Priemonė: Plėtoti elektra ir kitais alternatyviais degalais varomų transporto priemonių naudojimą ir skatinti intermodalumą

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.865.616,31 4.135.773,86 4.865.616,31 4.135.773,86

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

2.01.04.06. Priemonė: Plėtoti tvarią vandens tiekimo, nuotekų ir atliekų tvarkymo paslaugų sistemą

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.578.776,64 146.691.960,14 172.578.776,64 146.691.960,14

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

Puslapis 7 iš 113 priedas  1 lentelė



2.02. Tikslas: Didinti teritorinę sanglaudą regionuose

2.02.01. Uždavinys: Gyvenamosioms vietovėms (tikslinėms teritorijoms) būdingų problemų sprendimas, didinant konkurencingumą, ekonomikos augimą ir gyvenamosios vietos patrauklumą

2.02.01.01. Priemonė: Kompleksiškai atnaujinti savivaldybių centrų ir kitų miestų (nuo 6 iki 100 tūkst. gyv.) viešąją infrastruktūrą

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.042.400,37 31.486.040,31 37.042.400,37 31.486.040,31

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

2.02.02. Uždavinys: Gerinti kaimo vietovių gyvenamąją aplinką (kompleksinis kaimo vietovių vystymas ir plėtra)

2.02.02.01. Priemonė: Kompleksiškai atnaujinti 1-6 tūkst. gyventojų turinčių miestų (išskyrus savivaldybių centrus), miestelių ir kaimų bendruomeninę ir viešąją infrastruktūrą (derinant „Urban“ tipo priemonę ir kaimo plėtros politikos 
priemones)

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.481.000,93 12.308.850,79 14.481.000,93 12.308.850,79

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

2.02.02.02. Priemonė: Remti kaimo atnaujinimą ir plėtrą – atnaujinti mažiau kaip 1 tūkst. gyventojų turinčių miestų, miestelių ir kaimų (iki 1 tūkst. gyv.) viešąją infrastruktūrą (taikant kaimo plėtros politikos priemones)

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.576.691,38 18.340.187,67 21.576.691,38 18.340.187,67

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

2.03. Tikslas: Skatinti verslumą ir verslo plėtrą

2.03.01. Uždavinys: Didinti Marijampolės regiono verslo įmonių konkurencingumą

2.03.01.01. Priemonė: Ugdyti verslumo, inovacijų, kūrybiškumo ir kitas kompetencijas

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326.401,76 277.441,50 326.401,76 277.441,50

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

2.03.01.02. Priemonė: Skatinti jaunimo verslumą

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.101,02 258.485,87 304.101,02 258.485,87

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

2.03.01.03. Priemonė: Skatinti naujų įmonių steigimą

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970.227,07 824.693,01 970.227,07 824.693,01

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:
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2.03.01.04. Priemonė: Skatinti mikro įmonių steigimą ir konkurencingumą

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.734,01 172.323,91 202.734,01 172.323,91

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

2.03.01.05. Priemonė: Sukurti vieningą kompiuterizuotą regiono verslo informacinę duomenų bazę

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.734,01 172.323,91 202.734,01 172.323,91

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

3. Prioritetas: Pažangus valdymas

3.01. Tikslas: Stiprinti strategines kompetencijas viešojo valdymo institucijose ir gerinti šių institucijų veiklos valdymą

3.01.01. Uždavinys: Diegti į rezultatus orientuotą valdymą ir didinti viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą

3.01.01.01. Priemonė: Diegti projektų/procesų valdymą, kokybės vadybos sistemas, metodus ir kitas veiklos valdymo gerinimo priemones, vykdyti viešojo valdymo institucijų ir įstaigų valdymo stebėseną ir kokybės vertinimus

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.404.657,10 1.193.958,54 1.404.657,10 1.193.958,54

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

3.01.01.02. Priemonė: Didinti viešajam valdymui skiriamų išteklių (įskaitant valstybės valdomo komercinio ir nekomercinio turto) valdymo efektyvumą

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.068.350,33 4.308.097,78 5.068.350,33 4.308.097,78

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

3.01.02. Uždavinys: Stiprinti institucinius gebėjimus ir didinti valstybės tarnybos patrauklumą

3.01.02.01. Priemonė: Tobulinti viešojo valdymo institucijų vidaus administravimą

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822.520,85 699.142,72 822.520,85 699.142,72

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

3.01.02.02. Priemonė: Stiprinti aukštesniųjų kategorijų ir vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų grandį ir valstybės pareigūnų (įstaigų vadovų) ir tarnautojų gebėjimus ir kompetenciją

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428.637,62 364.341,98 428.637,62 364.341,98

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:
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3.01.02.03. Priemonė: Diegti ir plėtoti kompetencijomis grįsto veiklos valdymo modelį

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492.354,03 418.500,93 492.354,03 418.500,93

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

3.02. Tikslas: Skatinti visuomenės dalyvavimą viešajame valdyme ir gerinti viešojo valdymo paslaugų kokybę

3.02.01. Uždavinys: Sudaryti sąlygas visuomenei dalyvauti viešojo valdymo procesuose

3.02.01.01. Priemonė: Tobulinti konsultacijų su visuomene teisinį reglamentavimą, sukurti efektyvų konsultavimosi su visuomene mechanizmą, plėsti konsultavimosi būdus ir vykdyti konsultacijas su visuomene dėl jai aktualių viešojo valdymo 
klausimų

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637.164,04 541.589,43 637.164,04 541.589,43

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

3.02.01.02. Priemonė: Skatinti gyventojus ir vietos bendruomenes dalyvauti sprendžiant viešuosius vietos reikalus

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 715.651,07 608.303,41 715.651,07 608.303,41

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

3.02.01.03. Priemonė: Didinti seniūno veiklos efektyvumą

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.419.138,09 1.206.267,38 1.419.138,09 1.206.267,38

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

3.02.01.04. Priemonė: Kurti elektroninės demokratijos, skaidrumo ir viešumo sprendimus ir priemones

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.734,01 172.323,91 202.734,01 172.323,91

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

3.02.02. Uždavinys: Gerinti asmenų aptarnavimą viešojo valdymo institucijose ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei

3.02.02.01. Priemonė: Didinti paslaugų prieinamumą ir užtikrinti vartotojų poreikiais ir efektyvumu grįstą paslaugų įvairovę

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492.354,03 418.500,93 492.354,03 418.500,93

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

Puslapis 10 iš 113 priedas  1 lentelė



3.02.02.02. Priemonė: Gerinti asmenų aptarnavimo kokybę taikant vieno langelio principą

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.848,00 98.470,80 115.848,00 98.470,80

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.517.283 425.439.690 500.517.283 425.439.690

Iš viso planui įgyvendinti:

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Puslapis 11 iš 113 priedas  1 lentelė



Regionų plėtros planų rengimo metodikos
3 priedas  

2 lentelė. Projektams įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis, finansavimo šaltiniai ir pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai

1. Žmogus ir visuomenėPrioritetas:

1.01. Skatinti mokytis visą gyvenimąTikslas:

Uždavinys:1.01.01. Gerinti švietimo kokybę, prieinamumą ir didinti paslaugų įvairovę

Priemonė:1.01.01.01. Modernizuoti švietimo įstaigų ir aukštųjų mokyklų infrastruktūrą, mokymosi ir ugdymo aplinkas, diegti pažangias (IT ir kitas) technologijas

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

1.01.01.01.01. Vidaus remontas, mokymo priemonės; 
labarotorijų įrengimas/modernizavimas.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. 899.479 67.461 67.461 0 0 764.557 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.01.01.01.02. Švietimo įstaigų modernizavimas Kalvarijos 
savivaldybėje

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. 579.240 43.443 43.443 0 0 492.354 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.01.01.01.03. Pertvarkyti studijoms skirtas erdves, 
aprūpinti šiuolaikiška studijų ir IT įranga ir 
priemonėmis  Planuojamos projekto 
įgyvendinimo veiklos: Verslo ir technologijų 
fakulteto Centriniuose rūmuose įrengti 
bevielio interneto erdves.

Marijampolės 
kolegija

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-ŠMM R - pagr. 544.486 40.836 40.836 0 0 462.813 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.01.01.01.04. Modernizuoti Edukologijos ir socialinio 
darbo fakulteto ir Verslo ir technologijų 
fakulteto bibliotekas ir skaityklas, kurių  
paslaugomis naudojasi kolegijos studentai, 
kursų ir seminarų klausytojai, 
universitetinių studijų magistrantai.

Marijampolės 
kolegija

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-ŠMM R - pagr. 718.258 53.869 53.869 0 0 610.519 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.01.01.01.05. Modernizuoti ESDF centrinių rūmų (Vytauto 
g.47) studijų erdves  ir jose esančią įrangą, 
diegiant pažangias technologijas. Projekto 
tikslas: modernizuoti ESDF centrinių rūmų 
infrastruktūrą, pritaikant ją šiuolaikinių 
studijų poreikiams.

Marijampolės 
kolegija

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-ŠMM R - pagr. 579.240 43.443 43.443 0 0 492.354 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.01.01.01.06. Modernizuoti ir kompleksiškai sutvarkyti 
ESDF teritoriją derinant 2019 m. 100-metį 
minėsiančios Mokytojų seminarijos kultūros 
paveldo reikalavimus ir šiuolaikines 
reikmes. Projekto tikslas: kompleksiškai 
atnaujinti ESDF teritoriją.

Marijampolės 
kolegija

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-ŠMM R - pagr. 1.013.670 76.025 76.025 0 0 861.620 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.01.01.01.07. Modernizuoti bendrabučių Nr.1 (Vytauto 
g.49) penktąjį aukštą ir VTF bendrabutį Nr.3 
(P.Armino g. 94), pritaikantjį juos studentų ir 
atvykstančių dėstytojų bei kolegijos svečių 
gyvenimo reikmėms. Projekto tikslas: 
rekonstruoti ir atnaujinti bendrabučius.

Marijampolės 
kolegija

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-ŠMM R - pagr. 732.739 54.955 54.955 0 0 622.828 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.01.01.01.08. Švietimo įstaigų pastatų rekonstrukcija ir 
vidaus patalpų atnaujinimas, mokymo 
priemonės, laboratorijų įrengimas ir 
modernizavimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-ŠMM R - pagr. 8.688.601 651.645 651.645 0 0 7.385.310 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.01.01.01.09. Švietimo įstaigų patalpų vidaus remontas ir 
technologijų įsigijimas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. 2.881.719 216.129 216.129 0 0 2.449.461 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.01.01.01.10. Švietimo įstaigų modernizavimas gerinant 
mokymosi aplinką ir diegiant pažangias 
technologijas

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybės 
administracija

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. 2.027.340 152.051 152.051 0 0 1.723.239 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Puslapis 1 iš 243 priedas  2 lentelė



Priemonė:1.01.01.02. Modernizuoti ugdymo, mokymo ir studijų bei kvalifikacijos tobulinimo programas ir tam pritaikyti mokymosi priemones

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

1.01.01.02.01. Atnaujinti esamas ir rengti naujas studijų 
programas atsižvelgiant į besikeičiančius 
darbo rinkos poreikius.  Projekto tikslas: 
atlikti mokslinį tyrimą, kad išsiaiškinti 
profesijų plėtojimosi galimybes ir  darbo 
vietų pasiūlos perspektyvas regione.

Marijampolės 
kolegija

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-ŠMM R - pagr. 217.215 16.291 16.291 0 0 184.633 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.01.01.02.02. Modernizuoti Automobilių techninio 
eksploatavimo ir Informacinių sistemų 
technologijos studijų programas, tobulinti  
mokslo taikomųjų tyrimų ir studentų 
praktinio mokymo bazę. Projekto tikslas: 
modernizuoti fizinę ir informacinę studijų 
bazę.

Marijampolės 
kolegija

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-ŠMM R - pagr. 538.693 40.402 40.402 0 0 457.889 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.01.01.02.03. Mokymo kabinetų įrengimas rajono 
gimnazijose aprūpinant moderniomis 
mokymo priemonėmis.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. 289.620 21.722 21.722 0 0 246.177 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.01.01.02.04. Švietimo įstaigų mokymo priemonių 
įsigijimas ir atnaujinimas, mokymo 
programų tobulinimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-ŠMM R - pagr. 1.448.100 108.608 108.608 0 0 1.230.885 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.01.01.02.05. Mokymo priemonėms įsigyti, programoms 
tobulinti; vykdytojai - švietimo įstaigos.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. 231.696 17.377 17.377 0 0 196.942 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.01.01.02.06. Ugdymo, mokymų programų 
modernizavimas ir tam mokymosi 
priemonių pritaikymas

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. 57.924 4.344 4.344 0 0 49.235 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.01.01.02.07. Modernizuoti studijų programas, įrengiant 
psichologijos studijų centrą (Vytauto g. 47, 
Marijampolė), kuris reikalingas studentų 
praktiniam psichologiniam rengimui bei 10-
12 klasių mokinių psichologiniam švietimui.

Marijampolės 
kolegija

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-ŠMM R - pagr. 115.848 8.689 8.689 0 0 98.471 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Priemonė:1.01.01.03. Plėtoti vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybes (ypač kaimo vietovėse)

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

1.01.01.03.01. Plėtoti vaikų ir jaunimo neformalaus 
ugdymosi galimybes (ypač kaimo vietovėse). 
Projektas „OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS“ – ugdyti 
organizuotumo, verslumo, vadybos, 
sveikatingumo įgūdžius ir kompetencijas per 
vaikams ir jaunimui aktualiausią formą – 
sportą.

VšĮ 
"Sveikatingumo 
idėjos"

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Marijampolės
 apskritis

-ŠMM R - pagr. 101.367 7.603 7.603 0 0 86.162 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.01.01.03.02. Daugiafunkcio užimtumo dienos centro 
steigimas ir pastato remontas

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybės 
administracija

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. 1.592.910 119.468 119.468 0 0 1.353.974 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.01.01.03.03. Gimnazijų, mokyklų stadijonų tvarkymai, 
Riedutininkų aikštelės įrengimas. Čiuožykla.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. 2.316.960 173.772 173.772 0 0 1.969.416 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.01.01.03.04. Sporto aikštynų (futbolo, krepšinio) 
atnaujinimas. Sporto infrastruktūros plėtra. 
Daugiafunkcių centrų steigimas. Dailės, 
muzikos ir kt. menų ugdymui palankios 
aplinkos kūrimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-ŠMM R - pagr. 1.737.720 130.329 130.329 0 0 1.477.062 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.01.01.03.05. sporto infrastruktūra, daugiafunkciai 
centrai, dailės, muzikos ir kt. ugdymui 
palanki aplinka.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. 724.050 54.304 54.304 0 0 615.443 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.01.01.03.06. Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi 
plėtra bei sveikos gyvensenos skatinimas 
Kalvarijos savivaldybėje (aikštynai, sporto 
infrastruktūra, daugiafunkciai centrai, dailė, 
muzika ir kt. ugdymui palanki aplinka)

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. 579.240 43.443 43.443 0 0 492.354 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Puslapis 2 iš 243 priedas  2 lentelė



1.01.01.03.07. Daugiafunkcių centrų infrastruktūros plėtra. 
Kompiuterinio raštingumo plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-ŠMM R - pagr. 926.784 69.509 69.509 0 0 787.766 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Priemonė:1.01.01.04. Stiprinti kultūros ir švietimo įstaigų (muziejų, bibliotekų, meno veiklas vykdančių centrų ir kt.) galimybes teikti formalaus ir neformalaus vaikų bei suaugusiųjų ugdymo paslaugas

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

1.01.01.04.01. Muzikos mokyklos funkcijų išplėtimas 
pertvarkant ją į meno mokyklą

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija
; Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

-KM/ŠMM R - pagr. 1.158.480 86.886 86.886 0 0 984.708 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.01.01.04.02. Atvirų erdvių įkūrimas prie įvairių intitucijų 
(bibliotekų, kultūros centrų ir kt.).

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija
; Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-KM/ŠMM R - pagr. 86.886 6.516 6.516 0 0 73.853 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.01.01.04.03. Bibliotekų, muziejų pastatų rekonstrukcija, 
infrastruktūros atnaujinimas ir materialinės 
bazės stiprinimas. Muziejų ekspozicijų 
modernizavimas. Neformaliojo švietimo 
įstaigų pastatų rekonstrukcija, 
infrastruktūros atnaujinimas ir paslaugų 
plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija
; Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-KM/ŠMM R - pagr. 2.606.580 195.494 195.494 0 0 2.215.593 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.01.01.04.04. Viešosios bibliotekos  ir jos padalinių 
kaimuose, UDC teikiamų paslaugų kokybės 
gerinimas.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija
; Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-KM/ŠMM R - pagr. 231.696 17.377 17.377 0 0 196.942 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.01.01.04.05. Kultūros objektų, bibliotekų, muziejų 
modernizavimas Kalvarijos savivaldybėje

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija
; Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-KM/ŠMM R - pagr. 579.240 43.443 43.443 0 0 492.354 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.01.01.04.06. Parama savanoriškoms nevyriausybinėms 
organizacijoms. Savišvietos infrastruktūros 
plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija
; Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-KM/ŠMM R - pagr. 926.784 69.509 69.509 0 0 787.766 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.01.01.04.07. Giedrų jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos 
ugdymo sąlygų gerinimas

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija
; Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

-KM/ŠMM R - pagr. 434.430 32.582 32.582 0 0 369.266 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Uždavinys:1.01.02. Sukurti sąlygas ir paskatas suaugusiųjų mokymuisi

Priemonė:1.01.02.01. Suaugusiųjų socialinės ir skaitmeninės atskirties mažinimas, didinant ir panaudojant neformalaus švietimo galimybes (skiriant prioritetą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, vyresnio amžiaus žmonėms, kaimo vietovių gyventojams)

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

1.01.02.01.01. Suaugusiųjų socialinės ir skaitmeninės 
atskirties mažinimas, didinant ir 
panaudojant neformalaus švietimo 
galimybes (skiriant prioritetą socialinę 
atskirtį patiriantiems asmenims, vyresnio 
amžiaus žmonėms, kaimo vietovių 
gyventojams) Kalvarijos sav.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. 144.810 10.861 10.861 0 0 123.089 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Puslapis 3 iš 243 priedas  2 lentelė



Priemonė:1.01.02.03. Mokymasis visą gyvenimą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

1.01.02.03.01. DARBUOTOJŲ FABRIKAS. Mokymasis visą 
gyvenimą. Kompetencijų ugdymas su tikslu 
suteikti reikalingą kvalifikaciją arba 
perkvalifikuoti norinčius įgyti naujų 
kompetencijų.

VšĮ 
"Sveikatingumo 
idėjos"

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija

Marijampolės
 apskritis

-SADM R - pagr. 202.734 15.205 15.205 0 0 172.324 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.02. Stiprinti tapatybę, pilietiškumą, atsakomybę ir bendradarbiavimąTikslas:

Uždavinys:1.02.01. Išsaugoti kultūros paveldą ir skatinti pilietiškumą

Priemonė:1.02.01.01. Teikti paramą iniciatyvoms, siekiančioms prižiūrėti, aktualizuoti ir propaguoti lokalinius (kaimo, regiono) kultūrinės atminties objektus (įskaitant etnografinių kaimų atgaivinimą)

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

1.02.01.01.01. Zanavykų krašto kultūrinės atminties 
objektų puoselėjimas. Antrasis Kudirkos 
Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos 
bažnyčios fasado tvoros ir vartų tvarkymo 
etapas (paveldo objektas, paminklas). 
Valakbūdžio bažnyčia. Griškabūdžio 
bažnyčia.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. 2.461.770 184.633 184.633 0 0 2.092.505 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.02.01.01.02. Tautkaičių kaimo klojimo teatro „Gegnė“ 
infrastruktūros plėtra. Buktos dvaro 
rekonstrukcija ir pritaikymas turizmo 
reikmėms. Piliakalnių pritaikymas turistų 
lankymui. Įžymių žmonių tėviškių 
pritaikymas turistų lakymui.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-KM R - pagr. 1.737.720 130.329 130.329 0 0 1.477.062 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.02.01.01.03. Kalvarijos sav. piliakalnių, lankytinų objektų, 
įžymių žmonių muziejų ir pan. pritaikymas

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-KM R - pagr. 86.886 6.516 6.516 0 0 73.853 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.02.01.01.04. Višakio Rūdos etnografinio kaimo 
atgaivinimas

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-KM R - pagr. 347.544 26.066 26.066 0 0 295.412 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Priemonė:1.02.01.02. Skatinti savanorystę ir bendruomeniniu vienijimusi grindžiamą vaikų ir jaunimo veiklą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

1.02.01.02.01. Suburti jaunimo organizacijas rūpintis 
Miesto užimtumu ir Marijampolės parkais. 
Kiekviena jaunimo organizacija turėtų po 
vieną dieną per savaitę parke ir galėtų 
įgyvendinti savo veiklas, organizuojant kino, 
teatro, kultūros, poezijos, dailės.

Asociacija 
„Marijampoliečiai
“

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija

Marijampolės
 apskritis

-SADM R - pagr. 16.219 1.216 1.216 0 0 13.786 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.02.01.02.02. Skatinti savanorystę ir bendruomeniniu 
vienijimusi grindžiamą vaikų ir jaunimo 
veiklą. Projektas „SAVANORIŲ FABRIKAS“ – 
neformalaus ugdymo metodais ir „Virtualaus 
jaunimo centro“ pagalba burti ir ugdyti 
vaikų ir jaunimo veiklą.

VšĮ 
"Sveikatingumo 
idėjos"

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija

Marijampolės
 apskritis

-SADM R - pagr. 60.820 4.562 4.562 0 0 51.697 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.02.01.02.03. Skatinti ir remti formalių ir neformalių 
jaunimo grupių steigimąsi

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

-SADM R - pagr. 86.886 6.516 6.516 0 0 73.853 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.02.01.02.04. Savanorystės skatinimo programa rajono 
jaunimui,vaikų ir jaunimo užimtumo ir 
užsiėmimų organizavimas (išvykos, 
stovyklos, sąskrydžiai).

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-SADM R - pagr. 289.620 21.722 21.722 0 0 246.177 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.02.01.02.05. Parama jaunimo organizacijoms. Atviro 
jaunimo centro įsteigimas ir plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-SADM R - pagr. 144.810 10.861 10.861 0 0 123.089 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Puslapis 4 iš 243 priedas  2 lentelė



1.02.01.02.06. Vaikų, jaunimo ir NVO organizacijų 
iniciatyvų rėmimas

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-SADM R - pagr. 86.886 6.516 6.516 0 0 73.853 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.02.01.02.07. Jaunimo organizacijų rėmimui, vykdytojai - 
jaunimo organizacijos ir pan..

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-SADM R - pagr. 28.962 2.172 2.172 0 0 24.618 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.03. Skatinti kūrybiškumą, verslumą ir lyderystęTikslas:

Uždavinys:1.03.01. Skatinti kūrybiškumą ir dalyvavimą kultūrinėje veikloje

Priemonė:1.03.01.01. Remti į vaikus ir jaunimą orientuotus nacionalinio lygmens kultūros reiškinius ir lokalias kūrybines iniciatyvas

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

1.03.01.01.01. Organizuoti ir remti tradicinius Vilkaviškio 
krašto kultūrinius renginius

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. 43.443 3.258 3.258 0 0 36.927 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.03.01.01.02. Rajono jaunimo diena "Įjunk šviesą" Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. 20.273 1.521 1.521 0 0 17.232 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.03.01.01.03. Švenčių, festivalių rėmimas. Parama kultūros 
įstaigoms ir menininkų organizacijoms.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-KM R - pagr. 115.848 8.689 8.689 0 0 98.471 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.03.01.01.04. Kūrybinių iniciatyvų rėmimas Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-KM R - pagr. 57.924 4.344 4.344 0 0 49.235 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.03.01.01.05. Švenčių, festivalių rėmimas. Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-KM R - pagr. 86.886 6.516 6.516 0 0 73.853 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Priemonė:1.03.01.02. Plėtoti kūryba paremtas partnerystes

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

1.03.01.02.01. Plėtoti kūryba paremtas partnerystes. 
Projektas „jaunimo ir suaugusiųjų kūrybos 
partnerystės“ – regiono meno ir 
kūrybiškumo 5-14 dienų stovyklos / 
plenera, į kurias susiburia regiono jaunimo 
ir suaugusiųjų meno kūrėjai – profesionalai 
ir mėgėjai.

VšĮ 
"Sveikatingumo 
idėjos"

Kultūros 
ministerija

Marijampolės
 apskritis

-KM R - pagr. 202.734 15.205 15.205 0 0 172.324 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.03.01.02.02. Didinti Vilkaviškio krašto kultūrinį 
patrauklumą - kasmetinių kūrybinių-
kultūrinių plenerų organizavimas

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. 86.886 6.516 6.516 0 0 73.853 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.03.01.02.03. Tarptautinis folkloro festivalis, miesto 
dienos; muzikos, šokio ir teatro tarptautiniai 
projektai ,"Kūribiškumas be sienų",   plenerai 
"Zyplių žiogai"ir kt.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. 590.825 44.312 44.312 0 0 502.201 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.03.01.02.04. Plenerų, kūrybinių stovyklų ir pan. renginių 
organizavimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-KM R - pagr. 86.886 6.516 6.516 0 0 73.853 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.03.01.02.05. Kūryba paremtų partnerysčių plėtra 
Kalvarijos savivaldybėje

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-KM R - pagr. 86.886 6.516 6.516 0 0 73.853 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.03.01.02.06. Plenerai, kūrybinės stovyklos ir pan. Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-KM R - pagr. 86.886 6.516 6.516 0 0 73.853 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Puslapis 5 iš 243 priedas  2 lentelė



Priemonė:1.03.01.03. Remti iniciatyvas, skatinančias profesionalių menininkų įtraukimą į lokalinius kultūrinius projektus

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

1.03.01.03.01. Organizuoti tradicines miestelių šventes Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. 86.886 6.516 6.516 0 0 73.853 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.03.01.03.02. Profesionalaus meno sklaida regione 
(projektai: profenaliosios muzikos festivalis, 
dailininkų pleneras, skulptorių 
simpoziumas)

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. 318.582 23.894 23.894 0 0 270.795 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.03.01.03.03. Remti žinomų meninkų dalyvavimą „Miesto 
dienų“, kituose kultūriniuose renginiuose.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-KM R - pagr. 28.962 2.172 2.172 0 0 24.618 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.03.01.03.04. Iniciatyvų, skatinančių profesionalių 
meninikų įtraukimą į lokalinius kultūrinius 
renginius, rėmimas Kalvarijos savivaldybėje

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-KM R - pagr. 86.886 6.516 6.516 0 0 73.853 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.03.01.03.05. Miesto dienos,  kultūriniai renginiai Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-KM R - pagr. 144.810 10.861 10.861 0 0 123.089 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Priemonė:1.03.01.04. Remti kultūros vartojimo ir kultūros poreikio ugdymo iniciatyvas

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

1.03.01.04.01. Remti kultūros poreikio ir kultūros ugdymo 
iniciatyvas. Projektas „Menas iš arti“ yra 
skirtas nuolat stebėti, kas vyksta Lietuvoje ir 
užsienyje ir „karščiausią“ produktą – 
spektaklį, video filmą, parodą, pasirodymą 
pristatyti Marijampolėje.

VšĮ 
"Sveikatingumo 
idėjos"

Kultūros 
ministerija

Marijampolės
 apskritis

-KM R - pagr. 101.367 7.603 7.603 0 0 86.162 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.03.01.04.02. Skatinti ir remti Paežerių dvare vykstančius 
kultūrinius renginius, pritraukti turistus iš 
Lietuvos ir užsienio šalių

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. 86.886 6.516 6.516 0 0 73.853 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.03.01.04.03. Bendruomenių ir mažųjų miestelių renginiai 
(miestelių ir kaimų šventės).

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. 173.772 13.033 13.033 0 0 147.706 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.03.01.04.04. Parama šviečiamiesiems kultūros 
renginiams.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-KM R - pagr. 28.962 2.172 2.172 0 0 24.618 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Priemonė:1.03.01.05. Remti naujoviškas socialines ir kultūrines (įskaitant kolektyvinės kūrybos) iniciatyvas, susijusias su miestų mikrorajonuose ir regionuose gyvenančių, socialinę atskirtį patiriančių ar kitų specifinių gyventojų grupių įtraukimu į kultūros kūrimą, sklaidą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

1.03.01.05.01. Socialinių  ir kultūrinių iniciatyvų 
programa - Šakių neformatas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. 86.886 6.516 6.516 0 0 73.853 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.03.01.05.02. Parama savanoriškoms organizacijoms, ypač 
tas, kurių veikloje dalyvauja pensijinio 
amžiaus asmenys. Parama savanoriškoms 
kultūrinėms organizacijoms.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-KM R - pagr. 115.848 8.689 8.689 0 0 98.471 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Puslapis 6 iš 243 priedas  2 lentelė



1.04. Skatinti žinių kūrimą, sklaidą ir panaudojimąTikslas:

Uždavinys:1.04.01. Skatinti ankstyvą vaikų ir jaunimo įsitraukimą į MTEP veiklas

Priemonė:1.04.01.01. Stiprinti technologijų mokymą formaliajame ir neformaliajame švietime

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

1.04.01.01.01. Darbinių įgūdžių formavimas Planuojamos 
projekto įgyvendinimo veiklos: įkurti augalų 
apsaugos mokymo centrą Žemės ūkio 
technologijų studijų programos studentų, 
augalų apsaugos specialistų rengimui ir 
mokymams, darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimui.

Marijampolės 
kolegija

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-ŠMM R - pagr. 637.164 47.787 47.787 0 0 541.589 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.04.01.01.02. Modernaus verslo ir vadybos kabineto 
įrengimas gimnazijoje

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. 14.481 1.086 1.086 0 0 12.309 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.04.01.01.03. Žinių sklaidos centro statyba. Technologijų 
mokymo kabinetų įrengimas ir aprūpinimas 
bendrojo ugdymo švietimo įstaigose. 
Darbinių įgūdžių formavimas, parama 
gyventojų perkvalifikavimo veikloms.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-ŠMM R - pagr. 1.303.290 97.747 97.747 0 0 1.107.797 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.04.01.01.04. Technologijų mokymo stiprinimas 
formaliajame ir neformaliajame švietime

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. 28.962 2.172 2.172 0 0 24.618 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.05. Didinti gyventojų gerovę ir socialinę aprėptį bei ugdyti sveiką gyvensenąTikslas:

Uždavinys:1.05.01. Siekti vaiko ir šeimos gerovės

Priemonė:1.05.01.01. Didinti vaikų priežiūros ikimokyklinių įstaigų ir neformalaus švietimo prieinamumą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

1.05.01.01.01. Vidinio intraneto įdiegimas  ikimokyklinėse 
ugdymo įstaigose

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. 23.170 1.738 1.738 0 0 19.694 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.05.01.01.02. Vaikų lopšelių darželių pastatų 
rekonstrukcija ir vidaus patalpų bei 
inžinerinių sistemų rekonstrukcija. Mokymo 
ir ugdymo priemonių įsigijimas. 
Daugiafunkcių centrų aprūpinimas mokymo 
ir ugdymo priemonėmis.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-ŠMM R - pagr. 4.344.300 325.823 325.823 0 0 3.692.655 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.05.01.01.03. Kalvarijos sav. ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
aplinkos modernizavimas 

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. 57.924 4.344 4.344 0 0 49.235 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.05.01.01.04. Darželių vidaus remontas, priemonių 
įsigijimas.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. 144.810 10.861 10.861 0 0 123.089 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Priemonė:1.05.01.02. Užtikrinti kompleksinių paslaugų (socialinių, sveikatos, švietimo ir kt.) vaikui ir šeimai prieinamumą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

1.05.01.02.01. Modernizuoti Šokio pedagogikos ir Įvaizdžio 
stilisto studijų programas, pritaikant 
pažangiausias informacines technologijas 
menų studijoms ir praktiniam mokymui. 
Projekto tikslas: modernizuoti fizinę ir 
informacinę studijų bazę.

Marijampolės 
kolegija

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-SADM R - pagr. 289.620 21.722 21.722 0 0 246.177 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.05.01.02.02. Vaikų dienos centrų veikla. Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-SADM R - pagr. 434.430 32.582 32.582 0 0 369.266 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Puslapis 7 iš 243 priedas  2 lentelė



1.05.01.02.03. Socialinės rizikos šeimų paramos centrų 
infrastruktūros plėtra ir aprūpinimas. 
Baseinų, žaidimo aikštelių lopšeliuose 
darželiuose įrengimas ir atnaujinimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-SADM R - pagr. 868.860 65.165 65.165 0 0 738.531 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.05.01.02.04. Užtikrinti kompleksinių paslaugų (socialinių, 
sveikatos, švietimo ir kt.) vaikui ir šeimai 
prieinamumą Kalvarijos savivaldybėje.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-SADM R - pagr. 86.886 6.516 6.516 0 0 73.853 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.05.01.02.05. Baseinas Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-SADM R - pagr. 231.696 17.377 17.377 0 0 196.942 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.05.01.02.06. Modernizuoti studijų programas, mokslo 
taikomųjų tyrimų ir studentų praktinio 
mokymo bazę, stiprinti bendruomenės 
sveikatą. Projekto tikslas: pertvarkyti 
studijoms skirtas erdves, aprūpinti 
šiuolaikiška studijų įranga ir priemonėmis.

Marijampolės 
kolegija

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-SADM R - pagr. 231.696 17.377 17.377 0 0 196.942 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.05.01.02.07. Modernizuoti mokslo taikomųjų tyrimų ir 
teisės studijų programos studentų praktinio 
mokymo bazę, stiprinti bendruomenės teisės 
ir švietimo mokymą bei teisinių paslaugų 
teikimą.

Marijampolės 
kolegija

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-SADM R - pagr. 173.772 13.033 13.033 0 0 147.706 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.05.01.02.08. Modernizuoti kolegijos Taikomųjų užsienio 
kalbų studijų programą, įsigyjant 
sinchroninio (simultaninio) kalbų vertimo 
sistemą SVS-3 ir kompiuterinę programą 
TRADOS mašininiam vertimui. Projekto 
tikslas: įkurti Vertimo studijų kabinetą.

Marijampolės 
kolegija

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-SADM R - pagr. 86.886 6.516 6.516 0 0 73.853 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Uždavinys:1.05.02. Didinti viešųjų paslaugų prieinamumą, ugdyti sveikos gyvensenos savimonę

Priemonė:1.05.02.01. Didinti viešųjų paslaugų infrastruktūros prieinamumą, taikant universalaus dizaino principą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

1.05.02.01.01. Viešųjų pastatų, švietimo, sveikatos 
apsaugos ir kt. įstaigų pritaikymas neįgaliųjų 
poreikiams. Visuomeninės aplinkos 
pritaikymas neįgaliųjų poreikiams

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-SADM R - pagr. 521.316 39.099 39.099 0 0 443.119 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Priemonė:1.05.02.02. Didinti būsto prieinamumą pažeidžiamoms gyventojų grupėms ir pritaikymą neįgaliesiems bei pagyvenusiems žmonėms

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

1.05.02.02.01. Savivaldybės pastatų pritaikymas ir 
paslaugų teikimas neįgaliems ir 
pagyvenusiems asmenims

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

-SADM R - pagr. 144.810 10.861 10.861 0 0 123.089 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.05.02.02.02. Būsto pritaikymas neįgaliesiems. Kudirkos 
Naumiesčio parapijos globos SPC namų 
pagalbinio pastato statyba

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-SADM R - pagr. 207.078 15.531 15.531 0 0 176.017 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.05.02.02.03. Būstų įrengimas ir pritaikymas 
pažeidžiamoms gyventojų grupėms

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-SADM R - pagr. 579.240 43.443 43.443 0 0 492.354 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.05.02.02.04. Žmonių su negalia būstų ir gyvenamosios 
aplinkos pritaikymas jų poreikiams.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-SADM R - pagr. 521.316 39.099 39.099 0 0 443.119 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.05.02.02.05. Neįgaliųjų būsto pritaikymas. Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-SADM R - pagr. 144.810 10.861 10.861 0 0 123.089 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Puslapis 8 iš 243 priedas  2 lentelė



Priemonė:1.05.02.03. Plėtoti ir modernizuoti socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos, transporto ir kitų viešųjų paslaugų infrastruktūrą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

1.05.02.03.01. Marijampolėje neegzistuoja atviras jaunimo 
užimtumo centras, nors Lietuvos miestų 
praktika rodo, kad AJUC – atvira ir saugi 
erdvė 14 – 29 metų jaunuoliams.

Asociacija 
„Marijampoliečiai
“

          - Marijampolės
 apskritis

- R - pagr. 608.202 45.615 45.615 0 0 516.972 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.05.02.03.02. Pritaikyti Marijampolės kolegijos ESDF ir 
VTF aplinką neįgaliesiems (žmonėms su 
judėjimo negalia, akliesiems ir silpnaregiams 
ir kurtiesiems). Projekto tikslas: Pritaikyti 
Marijampolės kolegijos aplinką 
neįgaliesiems.

Marijampolės 
kolegija

          - Marijampolės
  savivaldybė

- R - pagr. 434.430 32.582 32.582 0 0 369.266 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.05.02.03.03. Tobulinti ir plėtoti mokinių vežiojimo tinklą 
rajone

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybės 
administracija

          - Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

- R - pagr. 724.050 54.304 54.304 0 0 615.443 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.05.02.03.04. Ligoninės dezinfekcijos-sterilizacijos 
skyriaus modernizavimas. Pastato 
pritaikymas socialinių paslaugų teikimui 
Šakių rajone

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

          - Šakių rajono  
savivaldybė

- R - pagr. 926.784 69.509 69.509 0 0 787.766 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.05.02.03.05. Dienos centrų įrengimas socialinę riziką 
patyrusiems asmenims Kalvarijos sav. 
seniūnijose ir aplinkos pritaikymas 
neįgaliųjų poreikiams

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

          - Kalvarijos 
savivaldybė

- R - pagr. 246.177 18.463 18.463 0 0 209.250 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.05.02.03.06. Marijampolės socialinės pagalbos centro 
infrastruktūros modernizavimas ir 
aprūpinimas spec. transporto priemonėmis. 
Lietuvos higienos normos 21:2011 
užtikrinimas bendrojo lavinimo mokyklose 
(san. mazgų rekonstrukcija ir privalomo jų 
skaičiaus įrengimas).

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

          - Marijampolės
  savivaldybė

- R - pagr. 9.412.651 705.949 705.949 0 0 8.000.753 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.05.02.03.07. Spec. transporto įsigijimas, socialinės 
pagalbos centrų modernizavimas.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

          - Kazlų Rūdos 
savivaldybė

- R - pagr. 231.696 17.377 17.377 0 0 196.942 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Priemonė:1.05.02.04. Plėtoti tikslines priemones, orientuotas į labiausiai pažeidžiamų visuomenės socialinių grupių sveikatos stiprinimą ir ligų prevenciją bei specifines moterų ir vyrų sveikatos problemas, ypač reprodukcinės sveikatos

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

1.05.02.04.01. Vilkaviškio bei Kybartų PSPC 
modernizavimas gerinant paslaugų kokybę 
ir prieinamumą

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybės 
administracija

Sveikatos 
apsaugos 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

-SAM R - pagr. 868.860 65.165 65.165 0 0 738.531 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.05.02.04.02. Nemokamų sveikatos pasitikrinimo 
galimybių užtikrinimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Sveikatos 
apsaugos 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-SAM R - pagr. 868.860 65.165 65.165 0 0 738.531 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Priemonė:1.05.02.05. Stiprinti sveikatos priežiūrą; gerinti specializuotas paslaugas; diegti informacines technologijas, sveikatos priežiūros paslaugas pritaikant individualiems pacientų poreikiams; gerinti laboratorinių tyrimų kokybę ir kt.

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

1.05.02.05.01. Patalpų pritaikymas dienos sveikatos ir 
socialinės globos paslaugų teikimui sunkios 
negalios asmenims

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybės 
administracija

Sveikatos 
apsaugos 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

-SAM R - pagr. 144.810 10.861 10.861 0 0 123.089 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.05.02.05.02. Specializuotų reanimacijos ir chirurgijos 
paslaugų gerinimas rajono ligoninėje, 
atnaujinant įrangą ir modernizuojant 
infrastruktūrą. Laboratorinės diagnostikos 
tyrimų kokybės gerinimas rajono ligoninėje, 
modernizuojant bei atnaujinat 
infrastruktūrą.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Sveikatos 
apsaugos 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-SAM R - pagr. 1.646.326 123.474 123.474 0 0 1.399.377 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Puslapis 9 iš 243 priedas  2 lentelė



1.05.02.05.03. E. sveikatos diegimas Kalvarijos sav. 
Sveikatos priežiūros įstaigose

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Sveikatos 
apsaugos 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-SAM R - pagr. 72.405 5.430 5.430 0 0 61.544 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.05.02.05.04. Laboratorijų modernizavims ir aprūpinimas 
sveikatos įstaigose. Psichologinės pagalbos 
paslaugų onkologiniams ligoniams plėtra. 
Žmonių išteklių sveikatos priežiūros 
įstaigose plėtra. E-sveikatos priemonės. 
Sveikatos biuro veiklos plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Sveikatos 
apsaugos 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-SAM R - pagr. 579.240 43.443 43.443 0 0 492.354 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Priemonė:1.05.02.06. Optimizuoti ir modernizuoti kultūros įstaigų fizinę ir informacinę infrastruktūrą, plėtoti kultūros darbuotojų kvalifikaciją ir valdymo efektyvumą, skatinant paslaugų prieinamumą ir visuomenės dalyvavimą kultūros procesuose

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

1.05.02.06.01. Modernizuoti rajono kultūros centrus ir 
bibliotekas, stiprinti jų materialinę bazę

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. 3.475.440 260.658 260.658 0 0 2.954.124 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.05.02.06.02. Renovuoti Šakių kultūros centrą : sujungti 
pietinius ir šiaurinius fligelius, įruošiant 
papildomas patalpas per du aukštus, 
rekonstruoti šildymo sistemą, pakeisti ir 
apšiltinti stogą ir sienas, įsisavinti 
nenaudojamus rūsius, išplėsti sceną.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. 2.751.390 206.354 206.354 0 0 2.338.682 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.05.02.06.03. Kultūros įstaigų, bibliotekų optimizavimas ir 
modernizavimas

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-KM R - pagr. 57.924 4.344 4.344 0 0 49.235 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.05.02.06.04. Viešosios Petro Kriaučiūno bibliotekos 
infrastruktūros kompleksinis sutvarkymas ir 
paslaugų plėtra. Marijampolės kutūros 
centro infrastruktūros kompleksinis 
sutvarkymas ir paslaugų plėtra. 
Marijampolės dramos teatro infrastruktūros 
ir paslaugų plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-KM R - pagr. 2.345.922 175.944 175.944 0 0 1.994.034 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.05.02.06.05. Optimizuoti ir modernizuoti Kazlų Rūdos 
savivaldybės kultūros įstaigų fizinę ir 
informacinę infrastruktūrą, kelti kultūros 
darbuotojų kvalifikaciją ir didinti valdymo 
efektyvumą.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-KM R - pagr. 724.050 54.304 54.304 0 0 615.443 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Priemonė:1.05.02.07. Netradicinių erdvių pritaikymas kultūros paslaugoms regionuose ir alternatyvių miestų mikrorajonų kultūrinių erdvių formavimas, kūrybinių klasterių fizinės ir informacinės infrastruktūros miestuose plėtra, tęstinių (tradicinių) programų, iniciatyvų skirti

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

1.05.02.07.01. Parama „Balto kluono“ ir kitiems 
tradiciniams bei naujiems kultūros 
renginiams.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-KM R - pagr. 1.448.100 108.608 108.608 0 0 1.230.885 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Priemonė:1.05.02.08. Atnaujinti ir plėtoti tolygią sveiką gyvenseną skatinančią viešąją infrastruktūrą (įskaitant švietimo įstaigose ir aukštosiose mokyklose)

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

1.05.02.08.01. Uždaro plaukimo baseino statyba Vilkaviškio 
mieste

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybės 
administracija

Sveikatos 
apsaugos 
ministerija
; Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

-SAM/ŠMM R - pagr. 2.316.960 173.772 173.772 0 0 1.969.416 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.05.02.08.02. Šakių rajono savivaldybės baseino kokybės 
paslaugų gerinimas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Sveikatos 
apsaugos 
ministerija
; Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-SAM/ŠMM R - pagr. 289.620 21.722 21.722 0 0 246.177 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Puslapis 10 iš 243 priedas  2 lentelė



1.05.02.08.03. Marijampolės savivaldybės sporto mokymo 
įstaigų infrastruktūros kompleksinis 
sutvarkymas ir plėtra. Marijampolės sporto 
centro „Sūduva“ rekonstrukcija ir plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Sveikatos 
apsaugos 
ministerija
; Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-SAM/ŠMM R - pagr. 7.819.741 586.481 586.481 0 0 6.646.779 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.05.02.08.04. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 
gerinimas Kalvarijos sav. švietimo bei 
sveikatos įstaigose

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Sveikatos 
apsaugos 
ministerija
; Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-SAM/ŠMM R - pagr. 86.886 6.516 6.516 0 0 73.853 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Priemonė:1.05.02.09. Socialinės įtraukties ir užimtumo didinimas per viešas sveiką gyvenseną skatinančias priemones.

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

1.05.02.09.01. SVEIKATINGUMO VIRUSAS. Masinio sporto 
ir sveikos gyvensenos priemonių 
įgyvendininimas įtraukiant skirtingas 
socialines grupes – verslo įmonių atstovai, 
jaunimo, žmonių su negalia, valstybės 
tarnybos žmonių grupės atskirai ir visi kartu.

VšĮ 
"Sveikatingumo 
idėjos"

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija
; 
Sveikatos 
apsaugos 
ministerija

Marijampolės
 apskritis

-SADM/SAM R - pagr. 101.367 7.603 7.603 0 0 86.162 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.06. Didinti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų vaidmenįTikslas:

Uždavinys:1.06.01. Gerinti sąlygas bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklai

Priemonė:1.06.01.01. Plėtoti pagalbos mechanizmus bendruomenių inicijuojamoms vietos plėtros strategijoms įgyvendinti (bendruomenių, vietos valdžios ir verslo partnerystė)

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

1.06.01.01.01. VVG projektų įgyvendinimas Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija
; Žemės 
ūkio 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

-SADM/ŽŪM R - pagr. 144.810 10.861 10.861 0 0 123.089 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.06.01.01.02. Bendruomenės centro verslo parko 
įkūrimas. Reikiamos įrangos įsigijimas 
bendruomenių paslaugų organizavimui bei 
kaimo gyventojų verslumo ugdymui. 
Bendruomenių turimų išteklių 
panaudojimas verslui, bendrų įmonių su BC 
steigimo skatinimas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija
; Žemės 
ūkio 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-SADM/ŽŪM R - pagr. 3.591.288 269.347 269.347 0 0 3.052.595 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.06.01.01.03. Plėtoti pagalbos mechanizmus 
bendruomenių inicijuojamoms vietos 
plėtros strategijoms įgyvendinti Kalvarijos 
savivaldybėje

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija
; Žemės 
ūkio 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-SADM/ŽŪM R - pagr. 579.240 43.443 43.443 0 0 492.354 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.06.01.01.04. Parama bendruomenių iniciatyvoms. 
Priemonės, kurias įgyvendina VVG.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija
; Žemės 
ūkio 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-SADM/ŽŪM R - pagr. 1.158.480 86.886 86.886 0 0 984.708 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.06.01.01.05. Projektų su VVG vykdymas Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija
; Žemės 
ūkio 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-SADM/ŽŪM R - pagr. 28.962 2.172 2.172 0 0 24.618 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Puslapis 11 iš 243 priedas  2 lentelė



Priemonė:1.06.01.02. Skatinti vietos bendruomenių atstovų ir institucijų bendradarbiavimą, užtikrinant veiksmingą pagalbą socialiai pažeidžiamoms grupėms bei jų įtraukimą į bendruomenės gyvenimą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

1.06.01.02.01. Bendruomeninių soc. pagalbos įstaigų plėtra. Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-SADM R - pagr. 1.158.480 86.886 86.886 0 0 984.708 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.06.01.02.02. Skatinti vietos bendruomenių atstovų ir 
institucijų bendradarbiavimą, užtikrinant 
veiksmingą pagalbą socialiai pažeidžiamoms 
grupėms bei jų įtraukimą į bendruomenės 
gyvenimą Kalvarijos savivaldybėje.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-SADM R - pagr. 144.810 10.861 10.861 0 0 123.089 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.06.01.02.03. Bendruomeninės soc. pagalbos įstaigos. Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-SADM R - pagr. 231.696 17.377 17.377 0 0 196.942 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.06.01.02.04. Sukurta įmonė, realizuojanti socialinę 
atskirtį patiriančių asmenų rankų darbo 
produkciją (megzti, siūti, nerti rankdarbiai, 
molio gaminiai, kita) Lietuvoje, Lenkijoje, 
Pabaltijo šalyse, socialiai atsakingų įmonių 
tinkluose – STATOIL, TEO, SWEDBANK.

VšĮ 
"Sveikatingumo 
idėjos"

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija

Marijampolės
 apskritis

-SADM R - pagr. 81.094 6.082 6.082 0 0 68.930 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Priemonė:1.06.01.03. Įtraukti vietos bendruomenes ir privačių kultūros paveldo objektų savininkus prižiūrėti, tvarkyti ir efektyviai pritaikyti kultūros paveldo objektus kultūrinėms ir socialinėms reikmėms

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

1.06.01.03.01. Vilkaviškio r. savivaldybėje, Vištyčio 
seniūnijoje, Vištyčio lauko I kaime esančio 
Kultūros paveldo statinio - Vištyčio vėjo 
malūno - muziejaus restauravimas, 
pritaikant jį turizmo poreikiams, viešajam 
pažinimui ir naudojimui.

Asociacija 
"Sūduvos 
kultūros fondas"

Kultūros 
ministerija

Marijampolės
 apskritis

-KM R - pagr. 608.202 45.615 45.615 0 0 516.972 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.06.01.03.02. Dvarų, malūnų, žymių žmonių sodybų 
priežiūra,  tvarkymas ir  pritaikymas 
kultūrinėms ir socialinėms reikmėms.  
(Ilguvos dvaras, Kaimelio dvaras, Bališkių 
malūnas, Vyt. Ir St. Tamulaičių sodyba ir kt. )

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. 868.860 65.165 65.165 0 0 738.531 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.06.01.03.03. Skardupių klebonijos infrastruktūros 
kompleksinis sutvarkymas ir pritaikymas 
bendruomenės reikmėms. Buktos dvaro 
rekonstrukcija ir pritaikymas bendruomenės 
bei kultūros reikmėms.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-KM R - pagr. 1.158.480 86.886 86.886 0 0 984.708 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.06.01.03.04. kultūros paveldo objektų pritaikymas 
kultūrinėms ir soc. Reikmėms.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-KM R - pagr. 347.544 26.066 26.066 0 0 295.412 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Priemonė:1.06.01.04. Plėtoti bendruomeninei ir NVO veiklai tinkamą infrastruktūrą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

1.06.01.04.01. Skatinti NVO teikti socialialinės ir sveikatos 
priežiūros paslaugas

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

-SADM R - pagr. 101.367 7.603 7.603 0 0 86.162 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.06.01.04.02. Bendruomenių namų rekonstrukcija ir 
pritaikymas vietos poreikiams. Savivaldybės 
miestelių ir gyvenviečių gyvenamosios 
aplinkos gerinimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-SADM R - pagr. 5.444.856 408.364 408.364 0 0 4.628.128 2019/12 2020/06 2020/12 2023

1.06.01.04.03. Plėtoti bendruomeninei ir NVO veiklai 
tinkamą infrastruktūrą Kalvarijos 
savivaldybėje

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-SADM R - pagr. 289.620 21.722 21.722 0 0 246.177 2019/12 2020/06 2020/12 2023
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1.06.01.04.04. Bendruomenių, NVO namai. Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-SADM R - pagr. 231.696 17.377 17.377 0 0 196.942 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2. Ekonomikos skatinimasPrioritetas:

2.01. Sukurti tvarią, tolygią ir efektyvią ekonominę infrastruktūrąTikslas:

Uždavinys:2.01.01. Kurti ir plėsti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP), inovacijų ir kūrybingumo infrastruktūrą ir paslaugas

Priemonė:2.01.01.01. Skatinti kūrybingumo infrastruktūros plėtrą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

2.01.01.01.01. Jaunimo centro pastato pritaikymas jaunimo 
kūrybingumo ugdymui

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija
; Ūkio 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

-KM/ŪM R - pagr. 868.860 65.165 65.165 0 0 738.531 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.01.01.02. Įkurti ir įrengti Zyplių menų inkubatorių Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija
; Ūkio 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-KM/ŪM R - pagr. 579.240 43.443 43.443 0 0 492.354 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.01.01.03. Amatų centras ( buves policijos pastatas). Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija
; Ūkio 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-KM/ŪM R - pagr. 260.658 19.549 19.549 0 0 221.559 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.01.01.04. Paramos verslui infrastruktūros plėtra 
(Inovacijų ir technologijų parkas; verslo 
misijų organizavimas; Investavimo 
galimybių duomenų bazės sukūrimas; 
investicijas skatinančios paramos sistemos 
sukūrimas).

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija
; Ūkio 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-KM/ŪM R - pagr. 1.051.321 78.849 78.849 0 0 893.623 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.01.01.05. Skatinti kūrybingumo infrastruktūros plėtrą 
Kalvarijos savivaldybėje.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija
; Ūkio 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-KM/ŪM R - pagr. 289.620 21.722 21.722 0 0 246.177 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Uždavinys:2.01.02. Plėtoti modernią transporto infrastruktūrą ir darnų judumą

Priemonė:2.01.02.01. Sukurti darnią ir subalansuotą miestų transporto sistemą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

2.01.02.01.01. Miestų gatvių tvarkymas Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybės 
administracija

Susisiekim
o 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

-SM R - pagr. 6.910.334 518.275 518.275 0 0 5.873.784 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.02.01.02. Gatvių tvarkymas: naujų gatvių statyba ir 
gatvių remontas. Šakių miesto pietinio 
aplinkkelio 32 km gatvių sutvarkymas ir 
remontas. Vasario 16-osios gatvės 
platinimas su apšvietimu ir komunikacijų 
tinklais.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Susisiekim
o 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-SM R - pagr. 7.886.353 591.476 591.476 0 0 6.703.400 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.02.01.03. Miesto gatvių infrastruktūros tvarkymas Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Susisiekim
o 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-SM R - pagr. 1.448.100 108.608 108.608 0 0 1.230.885 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.02.01.04. Miestų gatvių tvarkymas. Užtvankų 
rekonstrvimas, pritaikant jas automobilių ir 
(arba) pėsčiųjų eismui. Susisiekimo sistemos 
miesto pramoniniuose rajonuose 
modernizavimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Susisiekim
o 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-SM R - pagr. 2.316.960 173.772 173.772 0 0 1.969.416 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.02.01.05. Kalvarijos miesto gatvių ir šaligatvių 
tvarkymas. Dėl nepatenkinamos gatvių 
važiuojamosios dalies ir šaligatvių dangos 
būklės, susidėvėjusių lietaus nuotekų tinklų, 
eismo saugumo, numatoma atlikti pakeisti 
gatvių ir šaligatvių dangą.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Susisiekim
o 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-SM R - pagr. 4.344.300 325.823 325.823 0 0 3.692.655 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Puslapis 13 iš 243 priedas  2 lentelė



Priemonė:2.01.02.02. Skatinti darnų judumą miestuose

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

2.01.02.02.01. Gerinti susisiekimo infrastruktūrą 
Vilkaviškio rajone

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybės 
administracija

Susisiekim
o 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

-SM R - pagr. 1.158.480 86.886 86.886 0 0 984.708 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.02.02.02. Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas rajono 
savivaldybės miestuose

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Susisiekim
o 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-SM R - pagr. 932.576 69.943 69.943 0 0 792.690 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.02.02.03. Dviračių, pėsčiųjų takai. Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Susisiekim
o 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-SM R - pagr. 724.050 54.304 54.304 0 0 615.443 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.02.02.04. Dviračių, pėsčiųjų takų tinklo plėtra. Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Susisiekim
o 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-SM R - pagr. 1.158.480 86.886 86.886 0 0 984.708 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.02.02.05. Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas 
Kalvarijos savivaldybėje.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Susisiekim
o 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-SM R - pagr. 579.240 43.443 43.443 0 0 492.354 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Priemonė:2.01.02.03. Modernizuoti kelių ir geležinkelių infrastruktūrą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

2.01.02.03.01. Vietinių gatvių dangos gerinimas seniūnijose Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybės 
administracija

Susisiekim
o 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

-SM R - pagr. 2.027.340 152.051 152.051 0 0 1.723.239 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.02.03.02. Rajono savivaldybės žvirkelių asfaltavimas. Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Susisiekim
o 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-SM R - pagr. 3.475.440 260.658 260.658 0 0 2.954.124 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.02.03.03. Žvirkelių asfaltavimas, aplinkelis. Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Susisiekim
o 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-SM R - pagr. 4.344.300 325.823 325.823 0 0 3.692.655 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.02.03.04. Žvyrkelių rekonstrukcijos ir asfaltavimo 
projektai. Su „Rail Baltica“ susijusios 
infrastruktūros plėtra. Savivaldybės 
miestelių ir gyvenviečių gatvių 
rekonstrukcija. Tilto per Šešupę statyba. 
Lankomų teritorijų pasiekiamumo gerinimas

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Susisiekim
o 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-SM R - pagr. 15.349.861 1.151.240 1.151.240 0 0 13.047.382 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.02.03.05. Rekonstruoti savivaldybės kelių tinklą. 
Žvyrkelių asfaltavimas kaimiškose 
teritorijose.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Susisiekim
o 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-SM R - pagr. 2.896.200 217.215 217.215 0 0 2.461.770 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Priemonė:2.01.02.04. Vystyti aplinką tausojančią ir eismo saugą didinančią infrastruktūrą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

2.01.02.04.01. Eismo saugumo priemonių diegimas 
miestuose ir gyvenvietėse

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybės 
administracija

Susisiekim
o 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

-SM R - pagr. 1.013.670 76.025 76.025 0 0 861.620 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.02.04.02. Triukšmo sienėles, šviesoforų, sankryžų 
rekonstravimas, pakilimai, kalneliai.  
Dviračių ir pėsčiųjų takų ženklinimas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Susisiekim
o 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-SM R - pagr. 144.810 10.861 10.861 0 0 123.089 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.02.04.03. Triukšmo sienėles, šviesoforų, sankryžų 
rekonstravimas, pakilimai, kalneliai ir kt.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Susisiekim
o 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-SM R - pagr. 231.696 17.377 17.377 0 0 196.942 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.02.04.04. Triukšmo sienėles, šviesoforų, sankryžų 
rekonstravimas, pakilimai, kalneliai ir kt. 
Miesto pietinio apvažiavimo įrengimas. 
Pėsčiųjų tiltų rekonstrukcija ir naujų statyba.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Susisiekim
o 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-SM R - pagr. 2.664.504 199.838 199.838 0 0 2.264.829 2019/12 2020/06 2020/12 2023
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2.01.02.04.05. Eismo saugumo didinančios infrastruktūros 
plėtra Kalvarijos savivaldybėje.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Susisiekim
o 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-SM R - pagr. 289.620 21.722 21.722 0 0 246.177 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Uždavinys:2.01.03. Plėtoti turizmo infrastruktūrą, įskaitant kultūros ir gamtos paveldą

Priemonė:2.01.03.01. Skatinti turizmo infrastruktūros plėtrą regionuose

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

2.01.03.01.01. Gerinti kultūros paveldo objektų (dvarų) 
infrastruktūros būklę, materialinę bazę bei 
pasiekiamumą

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybės 
administracija

Ūkio 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

-ŪM R - pagr. 3.475.440 260.658 260.658 0 0 2.954.124 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.03.01.02. Rajono turizmo  infrastuktūros plėtros 
programa: kultūros  objektų, dvarų, žymių 
žmonių sodybų pritaikymas  turizmui ir  
viešiesiems turizmo poreikiams. Kempingų 
įrengimas prie Nemuno ir Šešupės. Dviračių 
tako "Panemunių žiedas" infrastruktūros 
plėtra.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Ūkio 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-ŪM R - pagr. 5.966.172 447.463 447.463 0 0 5.071.247 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.03.01.03. Miesto parko infrastruktūros gerinimas, 
kempingas.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Ūkio 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-ŪM R - pagr. 434.430 32.582 32.582 0 0 369.266 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.03.01.04. Kultūros paveldo objektų rekonstrukcija ir 
pritaikymas turizmo poreikiams. Kempingo 
infrastruktūros įrengimas Marijampolės 
Marių parke. Vandens trasos Šešupėje 
ženklinimo darbai ir infrastruktūros 
įrengimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Ūkio 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-ŪM R - pagr. 2.461.770 184.633 184.633 0 0 2.092.505 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.03.01.05. 1. Kultūros paveldo objektų rekonstravimas 
Kalvarijos savivaldybėje. 2. Poilsiavietės ir 
kempingo įrengimas prie Orijos ežero.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Ūkio 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-ŪM R - pagr. 1.737.720 130.329 130.329 0 0 1.477.062 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Priemonė:2.01.03.02. Vykdyti turizmo rinkodarą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

2.01.03.02.01. Vykdyti turizmo rinkodarą Sukuriamas 
Marijampolės regiono INFOTURAS. Sukurta 
internetinė apklikacija, kur vaizdo 
(fotografijų pagalba) ir virtualiomis valdymo 
priemonėmis pristatomas Marijampolės 
regionas – Marijampolė ir kiti regiono 
miestai.

VšĮ 
"Sveikatingumo 
idėjos"

Ūkio 
ministerija

Marijampolės
 apskritis

-ŪM R - pagr. 60.820 4.562 4.562 0 0 51.697 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.03.02.02. Plėtoti turizmo infrastruktūrą, įskaitant 
kultūros ir gamtos paveldą. Kvietiškis - žymi 
istorinė Lietuvos Pietvakarių regiono dalis. 
1717-1718 m. įkurtas Kvietiškio dvaras. XIX 
a. (1867-1914) Kvietiškio teritorija - buvęs 
Suvalkų gubernijos valsčius.

Marijampolės 
kolegija

Ūkio 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-ŪM R - pagr. 753.012 56.476 56.476 0 0 640.060 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.03.02.03. Turistinių trasų ir lankytinų objektų 
informacinė sklaida.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Ūkio 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-ŪM R - pagr. 43.443 3.258 3.258 0 0 36.927 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.03.02.04. Parengti turizmo rinkodaros savivaldybėje 
strategiją, įgyvendinti joje numatytas 
priemones.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Ūkio 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-ŪM R - pagr. 28.962 2.172 2.172 0 0 24.618 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.03.02.05. Turizmo informacijos centro įkūrimas. 
Savivaldybės įvaizdžio formavimo ir turistų 
pritraukimo priemonių plano parengimas ir 
įgyvendinimas. Marijampolės savivaldybės 
lankytinų vietų ženklinimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Ūkio 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-ŪM R - pagr. 115.848 8.689 8.689 0 0 98.471 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.03.02.06. Vykdyti turizmo rinkodarą Kalvarijos 
savivaldybėje.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Ūkio 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-ŪM R - pagr. 144.810 10.861 10.861 0 0 123.089 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Puslapis 15 iš 243 priedas  2 lentelė



Uždavinys:2.01.04. Skatinti darnų išteklių naudojimą

Priemonė:2.01.04.01. Skatinti alternatyvių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, gamybą ir skirstymą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

2.01.04.01.01. Vykdyti priemones, susijusias su 
geoterminiu pastatų šildymu.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Energetiko
s 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-EM R - pagr. 2.027.340 152.051 152.051 0 0 1.723.239 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.04.01.02. Renovuoti fakultetų pastatus (Vytauto g.45, 
45A, 47), (P.Armino g. 90, 92, 94) pagerinant 
jų energetines charakteristikas. Projekto 
tikslas: apšiltinti fakultetų pastatus, siekiant 
pagerinti šiluminės energijos vartojimo 
efektyvumą.

Marijampolės 
kolegija

Energetiko
s 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-EM R - pagr. 2.172.150 162.911 162.911 0 0 1.846.328 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.04.01.03. Vykdyti priemones, susijusias su 
geoterminio vandens panaudojimu pastatų 
šildymui

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybės 
administracija

Energetiko
s 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

-EM R - pagr. 2.027.340 152.051 152.051 0 0 1.723.239 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.04.01.04. Šiaudų granulių gamybos įmonės statyba. 
Atsinaujinančių energijos išteklių (gamtinių 
atliekų)  panaudojimas kuro gamybai 
apšildyti patalpoms įsigijus tam tinkamus 
įrengimus. Atsinaujinančių gamtos išteklių 
ištyrimas savivaldybės teritorijoje.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Energetiko
s 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-EM R - pagr. 2.062.095 154.657 154.657 0 0 1.752.780 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.04.01.05. Šiltinimas, šildymo sistemų keitimas, 
biokuras, geoterminis šildymas, kolektoriai.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Energetiko
s 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-EM R - pagr. 868.860 65.165 65.165 0 0 738.531 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.04.01.06. Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės 
baterijų, saulės kolektorių, vėjo jėgainių, 
geoterminio šildymo ir t.t.) įrengimas. 
Aplinkosauginio švietimo programos 
įgyvendinimas. Savivaldybės aplinkos 
monitoringo sistemos plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Energetiko
s 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-EM R - pagr. 4.112.604 308.445 308.445 0 0 3.495.714 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.04.01.07. Alternatyvių ir atsinaujinančių energijos 
išteklių naudojimas, gamyba ir skirstymas 
Kalvarijos sav.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Energetiko
s 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-EM R - pagr. 289.620 21.722 21.722 0 0 246.177 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Priemonė:2.01.04.02. Remti energijos vartojimo efektyvumą viešosiose infrastruktūrose ir gyvenamųjų namų sektoriuje

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

2.01.04.02.01. Viešos paskirties pastatų modernizavimas ir 
energetinio efektyvumo didinimas

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybės 
administracija

Energetiko
s 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

-EM R - pagr. 2.606.580 195.494 195.494 0 0 2.215.593 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.04.02.02. Visuomeninių pastatų šiltinimas, rajono 
kultūros centrų šiltinimas, šildymo sistemų 
modernizavimas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Energetiko
s 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-EM R - pagr. 5.505.387 412.904 412.904 0 0 4.679.579 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.04.02.03. Pastatų energetinio efektyvumo didinimas. 
Gatvių apšvietimo tinklų modernizavimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Energetiko
s 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-EM R - pagr. 11.005.561 825.417 825.417 0 0 9.354.727 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.04.02.04. Pastatų šiltinimas, šildymo sistemų 
modernizavimas.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Energetiko
s 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-EM R - pagr. 1.105.745 82.931 82.931 0 0 939.884 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.04.02.05. Viešųjų pastatų ir gyvenamųjų namų  
renovacija,diegiant energijos vartojimo 
efektyvumą didinanačias priemones, 
Kalvarijos savivaldybėje.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Energetiko
s 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-EM R - pagr. 1.158.480 86.886 86.886 0 0 984.708 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Puslapis 16 iš 243 priedas  2 lentelė



Priemonė:2.01.04.03. Kurti ir diegti modernias energiją tausojančias technologijas

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

2.01.04.03.01. Apšvietimo tinklų miestuose ir gyvenvietėse 
modernizavimas

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybės 
administracija

Energetiko
s 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

-EM R - pagr. 1.158.480 86.886 86.886 0 0 984.708 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.04.03.02. Miestų ir miestelių apšvietimo sistemų 
pakeitimas

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Energetiko
s 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-EM R - pagr. 1.013.670 76.025 76.025 0 0 861.620 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.04.03.03. Apšvietimo sistemų rekonstrukcija. Šildymo 
sistemų rekonstrukcija. Geoterminio 
šildymo sistemų plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Energetiko
s 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-EM R - pagr. 2.896.200 217.215 217.215 0 0 2.461.770 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.04.03.04. Renovuoti miesto gatvių apšvietimą. Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Energetiko
s 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-EM R - pagr. 434.430 32.582 32.582 0 0 369.266 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.04.03.05. Apšvietimo sistemų įrengimas ir 
modernizavimas Kalvarijos sav.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Energetiko
s 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-EM R - pagr. 144.810 10.861 10.861 0 0 123.089 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Priemonė:2.01.04.04. Didinti energijos išteklių naudojimo efektyvumą visoje šilumos energijos gamybos, tiekimo ir vartojimo grandinėje

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

2.01.04.04.01. Didinant energijos naudojimo efektyvumą 
mažinti aplinkos taršą

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybės 
administracija

Energetiko
s 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

-EM R - pagr. 1.448.100 108.608 108.608 0 0 1.230.885 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.04.04.02. Rajono viešosios paskirties pastatų 
pritaikymas atsinaujinančių energijos 
išteklių panaudojimui taikant energijos 
tausojimo technologijas. Saulės kolektorių 
įrengimas vandens ruošimo sistemose.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Energetiko
s 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-EM R - pagr. 1.332.252 99.919 99.919 0 0 1.132.414 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.04.04.03. Katilinių modernizavimas. Šilumos tinklų 
rekonstrukcija. Pastatų šildymo sistemų 
rekonstrukcija.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Energetiko
s 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-EM R - pagr. 3.475.440 260.658 260.658 0 0 2.954.124 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.04.04.04. Renovuoti esamus šilumos tinklus, mažinant 
šilumos nuostolius.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Energetiko
s 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-EM R - pagr. 1.158.480 86.886 86.886 0 0 984.708 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.04.04.05. Didinti energijos išteklių naudojimo 
efektyvumą visoje šilumos energijos 
gamybos, tiekimo ir vartojimo grandinėje 
Kalvarijos savivaldybėje.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Energetiko
s 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-EM R - pagr. 579.240 43.443 43.443 0 0 492.354 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Priemonė:2.01.04.05. Plėtoti elektra ir kitais alternatyviais degalais varomų transporto priemonių naudojimą ir skatinti intermodalumą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

2.01.04.05.01. Hibridinių autobusų pirkimas Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Susisiekim
o 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-SM R - pagr. 1.390.176 104.263 104.263 0 0 1.181.650 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.04.05.02. Elektromobilių akumuliatorių pakrovimo 
kolonėlių tinklo plėtra.  Elektromobilių 
naudojimo valstybinėse ir savivaldos 
institucijose skatinimas. Ekologiškų miesto 
visuomeninio transporto priemonių parko 
plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Susisiekim
o 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-SM R - pagr. 3.475.440 260.658 260.658 0 0 2.954.124 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Puslapis 17 iš 243 priedas  2 lentelė



Priemonė:2.01.04.06. Plėtoti tvarią vandens tiekimo, nuotekų ir atliekų tvarkymo paslaugų sistemą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

2.01.04.06.01. Išplėtoti ir modernizuoti vandentiekio ir 
buitinių bei lietaus nuotekų tinklą

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

-AM R - pagr. 20.273.401 1.520.505 1.520.505 0 0 17.232.391 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.04.06.02. Stambiagabaričių atliekų aikštelių statyba ir 
medicininių atliekų utilizavimas. Infekuotų 
medicininių atliekų nukenksminimo įrangos 
įdiegimas. Vandens tiekimo, nuotėkų, lietaus 
paviršinio vandens tvarkymo infrastruktūrų 
plėtra (statyba ir renovacija).

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-AM R - pagr. 140.517.841 10.538.838 10.538.83
8

0 0 119.440.165 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.04.06.03. Dumblo apdorojimo įrenginių statyba. 
Marijampolės miesto vandens tiekimo, 
nuotekų ir lietaus kanalizacijos tinklų 
rekonstravimas ir plėtra. Savivaldybės 
miestelių ir gyvenviečių inžinerinių tinklų 
rekonstravimas ir plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-AM R - pagr. 9.036.145 677.711 677.711 0 0 7.680.723 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.04.06.04. Vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimas, 
nuotekų valyklos.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-AM R - pagr. 1.303.290 97.747 97.747 0 0 1.107.797 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.01.04.06.05. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtra Kalvarijos 
savivaldybėje.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-AM R - pagr. 1.448.100 108.608 108.608 0 0 1.230.885 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.02. Didinti teritorinę sanglaudą regionuoseTikslas:

Uždavinys:2.02.01. Gyvenamosioms vietovėms (tikslinėms teritorijoms) būdingų problemų sprendimas, didinant konkurencingumą, ekonomikos augimą ir gyvenamosios vietos patrauklumą

Priemonė:2.02.01.01. Kompleksiškai atnaujinti savivaldybių centrų ir kitų miestų (nuo 6 iki 100 tūkst. gyv.) viešąją infrastruktūrą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

2.02.01.01.01. Vilkaviškio ir Kybartų miestų centrinių dalių 
viešosios infrastruktūros kompleksinis 
sutvarkymas

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. 4.054.680 304.101 304.101 0 0 3.446.478 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.02.01.01.02. Trinkelių dangų įrengimas, miesto skvero ir 
paežerės parko sutvarkymas,  savivaldybės 
centro gatvių sutvarkymas. Miesto parko 
pritaikymas vaikų ir jaunimo laisvalaikio 
užimtumui. Pramoninės zonos įkūrimas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. 3.301.668 247.625 247.625 0 0 2.806.418 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.02.01.01.03. Marijampolės miesto viešųjų erdvių ir 
gyvenamųjų kvartalų viešosios 
infrastruktūros kompleksinis sutvarkymas. 
Marijampolės botanikos sodo įkūrimas ir 
pritaikymas visuomenės poreikiams.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-VRM R - pagr. 26.065.802 1.954.935 1.954.935 0 0 22.155.931 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.02.01.01.04. Kazlų Rūdos miesto centro viešųjų erdvių 
sutvarkymas.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-VRM R - pagr. 1.303.290 97.747 97.747 0 0 1.107.797 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.02.01.01.05. Kalvarijos miesto urbanistinio centro 
kompleksinis sutvarkymas

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-VRM R - pagr. 2.316.960 173.772 173.772 0 0 1.969.416 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Uždavinys:2.02.02. Gerinti kaimo vietovių gyvenamąją aplinką (kompleksinis kaimo vietovių vystymas ir plėtra)

Priemonė:2.02.02.01. Kompleksiškai atnaujinti 1-6 tūkst. gyventojų turinčių miestų (išskyrus savivaldybių centrus), miestelių ir kaimų bendruomeninę ir viešąją infrastruktūrą (derinant „Urban“ tipo priemonę ir kaimo plėtros politikos priemones)

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

2.02.02.01.01. Pilviškių ir Virbalio Viešosios 
infrastruktūros atnaujinimas ir sukūrimas

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. 4.633.920 347.544 347.544 0 0 3.938.832 2019/12 2020/06 2020/12 2023
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2.02.02.01.02. Rajono savivaldybės seniunijų centrų 
sutvarkymas. Verslo infrastruktūros 
sukūrimas antrojo pasienio punkto 
atidarymui Kudirkos Naumiestyje. Lukšių 
kultūros centro stogo pakeitimas ir 
šiltinimas, sienų šiltinimas, langų ir durų 
keitimas, salės įrengimas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. 5.213.160 390.987 390.987 0 0 4.431.186 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.02.02.01.03. Dovinės vingio parko kompleksinis 
sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės 
reikmėms. Marijampolės savivaldybės 
miestelių ir gyvenviečių kompleksinis 
viešųjų erdvių sutvarkymas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-VRM R - pagr. 4.633.920 347.544 347.544 0 0 3.938.832 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Priemonė:2.02.02.02. Remti kaimo atnaujinimą ir plėtrą – atnaujinti mažiau kaip 1 tūkst. gyventojų turinčių miestų, miestelių ir kaimų (iki 1 tūkst. gyv.) viešąją infrastruktūrą (taikant kaimo plėtros politikos priemones)

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

2.02.02.02.01. Inžinerinės infrastruktūros sukūrimas ir 
atnaujinimas, atliekant paviršinio ar 
gruntinio vandens surinkimą ir nuleidimą

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Žemės 
ūkio 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-ŽŪM R - pagr. 724.050 54.304 54.304 0 0 615.443 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.02.02.02.02. Pagerinti žemės ūkio naudmenų būklę 
renovuojant melioracijos griovius su juose 
esančiai hidrotechniniais statiniais - 
renovuoti apie 60 km griovių.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Žemės 
ūkio 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-ŽŪM R - pagr. 1.303.290 97.747 97.747 0 0 1.107.797 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.02.02.02.03. Viešosios infrastruktūros sukūrimas kaimo 
vietovėse

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybės 
administracija

Žemės 
ūkio 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

-ŽŪM R - pagr. 1.737.720 130.329 130.329 0 0 1.477.062 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.02.02.02.04. Kaimo bendruomenių centrų, visuomeninės 
paskirties laisvalaikio centrų  pritaikymas 
bendruomenės poreikiams, visuomeninės 
paskirties aikštynų bei poilsio parkų 
įrengimas. Patašinės laisvalaikio salės 
remontas – sienų šiltinimas, langų keitimas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Žemės 
ūkio 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-ŽŪM R - pagr. 6.082.020 456.152 456.152 0 0 5.169.717 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.02.02.02.05. Viešosios infrastruktūros objektų kaimo 
teritorijose atnaujinimas. Biologinei 
įvairovei grėsmę keliančių svetimžemių 
augalų rūšių naikinimas.  Melioracijos 
sistemų atnaujinimas ir plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Žemės 
ūkio 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-ŽŪM R - pagr. 8.688.601 651.645 651.645 0 0 7.385.310 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.02.02.02.06. savivaldybės teritorijoje esančių kaimų 
viešųjų erdvių sutvarkymas.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Žemės 
ūkio 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-ŽŪM R - pagr. 1.013.670 76.025 76.025 0 0 861.620 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.02.02.02.07. Kompleksinis Kalvarijos savivaldybės kaimų 
viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir 
plėtra; Užtikrinti melioracijos sistemų 
priežiūrą ir gerinti jų būklę

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Žemės 
ūkio 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-ŽŪM R - pagr. 2.027.340 152.051 152.051 0 0 1.723.239 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.03. Skatinti verslumą ir verslo plėtrąTikslas:

Uždavinys:2.03.01. Didinti Marijampolės regiono verslo įmonių konkurencingumą

Priemonė:2.03.01.01. Ugdyti verslumo, inovacijų, kūrybiškumo ir kitas kompetencijas

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

2.03.01.01.01. Nuolatiniu procesu paversti Marijampolės 
regione projektą "Pameistrys", kuris 
orientuotas į karjeros ugdymą bei jaunų 
žmonių užimtumą Marijampolės, Kalvarijos, 
Kazlų Rūdos, Vilkaviškio miestuose.

Asociacija 
„Marijampoliečiai
“

Ūkio 
ministerija

Marijampolės
 apskritis

-ŪM R - pagr. 10.137 760 760 0 0 8.616 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.03.01.01.02. „Pasilik Mieste“ - tai projekto dalyvių 
sukurtas aštuonių vaizdo reportažų ciklas, 
kurio tikslas yra supažindinti jaunus žmones 
su audiovizualiniu menu, ugdyti gebėjimus 
dirbti su video medžiaga.

Asociacija 
„Marijampoliečiai
“

Ūkio 
ministerija

Marijampolės
 apskritis

-ŪM R - pagr. 12.164 912 912 0 0 10.339 2019/12 2020/06 2020/12 2023
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2.03.01.01.03. Nuolat pagal suformuotus ir atnaujinamus 
regiono įmonių poreikius tobulinami jų 
specialistų įgūdžiai ir ugdomos 
kompetencijos.

Kauno prekybos, 
pramonės ir 
amatų rūmų 
Marijampolės 
filialas

Ūkio 
ministerija

Marijampolės
 apskritis

-ŪM R - pagr. 304.101 22.808 22.808 0 0 258.486 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Priemonė:2.03.01.02. Skatinti jaunimo verslumą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

2.03.01.02.01. Skatinti jaunimo verslumą
Organizuojamos 
vasaros jaunimo verslumo stovyklos, kur 
„miksuojami“ išskirtinių gebėjimų vaikai.

VšĮ 
"Sveikatingumo 
idėjos"

Ūkio 
ministerija

Marijampolės
 apskritis

-ŪM R - pagr. 101.367 7.603 7.603 0 0 86.162 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.03.01.02.02. Nuolat organizuojamos ekskursijos po 
regiono verslo įmones, rengiami verslumo 
skatinimo konkursai, "atvirų durų dienos", 
mentorystės programos.

Kauno prekybos, 
pramonės ir 
amatų rūmų 
Marijampolės 
filialas

Ūkio 
ministerija

Marijampolės
 apskritis

-ŪM R - pagr. 202.734 15.205 15.205 0 0 172.324 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Priemonė:2.03.01.03. Skatinti naujų įmonių steigimą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

2.03.01.03.01. Skatinti verslumą įkuriant ir įrengiant 
Šakiuose verslo inkubatorių.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Ūkio 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-ŪM R - pagr. 868.860 65.165 65.165 0 0 738.531 2019/12 2020/06 2020/12 2023

2.03.01.03.02. Naujai pradedančių verslą įmonių 
konsultavimas steigimo klausimais, patalpų 
nuomai ir kitoms paslaugoms

Kauno prekybos, 
pramonės ir 
amatų rūmų 
Marijampolės 
filialas

Ūkio 
ministerija

Marijampolės
 apskritis

-ŪM R - pagr. 101.367 7.603 7.603 0 0 86.162 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Priemonė:2.03.01.04. Skatinti mikro įmonių steigimą ir konkurencingumą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

2.03.01.04.01. VIRTUALUS ASISTENTAS. Įkurtas vietinis 
arba pasienio jaunimo kūrybinės raidos, 
verslumo ir inovacijų ugdymo centras. Mikro 
įmonių steigimo ir konkurencingumo 
skatinimas pasienio regione per sukurtą 
inovatyvių įmonių moderatorių.

Kauno prekybos, 
pramonės ir 
amatų rūmų 
Marijampolės 
filialas

Ūkio 
ministerija

Marijampolės
 apskritis

-ŪM R - pagr. 202.734 15.205 15.205 0 0 172.324 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Priemonė:2.03.01.05. Sukurti vieningą kompiuterizuotą regiono verslo informacinę duomenų bazę

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

2.03.01.05.01. Atlikta verslo įmonių sektorinė analizė (per 
pardavimų apimtis, darbuotojų skaičių, 
specialistus ir kitus pjūvius). Veikia įmonių 
duomenų bazė (vieno lango principu).

Kauno prekybos, 
pramonės ir 
amatų rūmų 
Marijampolės 
filialas

Ūkio 
ministerija

Marijampolės
 apskritis

-ŪM R - pagr. 202.734 15.205 15.205 0 0 172.324 2019/12 2020/06 2020/12 2023
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3. Pažangus valdymasPrioritetas:

3.01. Stiprinti strategines kompetencijas viešojo valdymo institucijose ir gerinti šių institucijų veiklos valdymąTikslas:

Uždavinys:3.01.01. Diegti į rezultatus orientuotą valdymą ir didinti viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą

Priemonė:3.01.01.01. Diegti projektų/procesų valdymą, kokybės vadybos sistemas, metodus ir kitas veiklos valdymo gerinimo priemones, vykdyti viešojo valdymo institucijų ir įstaigų valdymo stebėseną ir kokybės vertinimus

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

3.01.01.01.01. Techninės bazės Marijampolės kolegijoje, 
atitinkančios tarptautinių standartų 
ISO14001 ir OHSAS 18001  reikalavimus, 
atnaujinimas ir įdiegimas; veiklos procesų 
pagal šiuos standartus sertifikavimas ir 
priežiūra.

Marijampolės 
kolegija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-VRM R - pagr. 246.177 18.463 18.463 0 0 209.250 2019/12 2020/06 2020/12 2023

3.01.01.01.02. Kokybės vadybos sistemos įdeigimas 
Vilkaviškio rajono savivaldybės 
administracijoje ir savivaldybės įstaigose

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. 86.886 6.516 6.516 0 0 73.853 2019/12 2020/06 2020/12 2023

3.01.01.01.03. Rajono strateginio planavimo ir rajono 
biudžeto formavimo kompiuterinei 
programos ir įrangos įsigijimas bei 
įdiegimas, buhalterinės apskaitos ir iždo 
kompiterinių programų atnaujinimas ir 
įdiegimas (informacijos apskaitos sistemos). 

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. 724.050 54.304 54.304 0 0 615.443 2019/12 2020/06 2020/12 2023

3.01.01.01.04. ISO ir panašių kokybės vadybos standartų 
diegimas. Techninės bazės atnaujinimas. 
Marijampolės savivaldybės plėtros 
strateginio plano parengimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-VRM R - pagr. 144.810 10.861 10.861 0 0 123.089 2019/12 2020/06 2020/12 2023

3.01.01.01.05. Diegti projektų/procesų valdymą, kokybės 
vadybos sistemas, metodus ir kitas veiklos 
valdymo gerinimo priemones, vykdyti 
viešojo valdymo institucijų ir įstaigų 
valdymo stebėseną ir kokybės vertinimus 
Kalvarijos savivaldybėje.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-VRM R - pagr. 144.810 10.861 10.861 0 0 123.089 2019/12 2020/06 2020/12 2023

3.01.01.01.06. ISO standartų diegimas, techninės bazės 
atnaujinimas.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-VRM R - pagr. 57.924 4.344 4.344 0 0 49.235 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Priemonė:3.01.01.02. Didinti viešajam valdymui skiriamų išteklių (įskaitant valstybės valdomo komercinio ir nekomercinio turto) valdymo efektyvumą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

3.01.01.02.01. Teritorijų planavimo dokumentų rengimas Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. 434.430 32.582 32.582 0 0 369.266 2019/12 2020/06 2020/12 2023

3.01.01.02.02. Rajono savivaldybei nuosavybės teise 
priklausančio ir pasitikėjimo teise valdomo 
turto apskaita IT  priemonėmis, rajono 
savivaldybei nuosavybės teise priklausančio 
būsto kadastrinių matavimų atlikimas ir 
įteisinimas, žemės sklypų suformavimas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. 1.303.290 97.747 97.747 0 0 1.107.797 2019/12 2020/06 2020/12 2023

3.01.01.02.03. Teritorijų planavimo dokumentų rengimas. 
Savivaldybės nuosavybės teise valdomo 
turto turto inventorizavimas, apskaita, 
teisinė registracija. Kadastriniai matavimai. 
Miestų, miestelių ir kitų administracinių 
darinų teritorijų ribų nustatymas ir 
įteisinimas

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-VRM R - pagr. 2.896.200 217.215 217.215 0 0 2.461.770 2019/12 2020/06 2020/12 2023

3.01.01.02.04. Teritorijų planavimas, turto apskaita, 
įteisinimo dokumentų bei techninių 
dokumentų rengimas

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-VRM R - pagr. 289.620 21.722 21.722 0 0 246.177 2019/12 2020/06 2020/12 2023

3.01.01.02.05. Teritorijų planavimas, turto apskaita, 
įteisinimas (kelių, kanalizacijos tinklų 
registravimas), sklypų, administracinių 
teritorijų ribos.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-VRM R - pagr. 144.810 10.861 10.861 0 0 123.089 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Puslapis 21 iš 243 priedas  2 lentelė



Uždavinys:3.01.02. Stiprinti institucinius gebėjimus ir didinti valstybės tarnybos patrauklumą

Priemonė:3.01.02.01. Tobulinti viešojo valdymo institucijų vidaus administravimą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

3.01.02.01.01. Mokymai valstybės tarnautojams Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Vilkaviškio 
rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. 69.509 5.213 5.213 0 0 59.082 2019/12 2020/06 2020/12 2023

3.01.02.01.02. Vidaus administravimo tobulinimas  
procedūrų rajono savivaldybėje. Įsigyti 
programinę įrangą  vidaus administravimo 
ir procedūrų tobulinimui. Mokymų 
programa strateginio valdymo, planavimo 
žmogiškųjų išteklių valdymo siekiant 
efektyviai įgyvendinti organi

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. 86.886 6.516 6.516 0 0 73.853 2019/12 2020/06 2020/12 2023

3.01.02.01.03. Marijampolės savivaldybės administracijos 
informacinių sistemų plėtra. Valstybės 
tarnautojų ir viešojo administravimo 
institucijų darbuotojų kvalifikacijos 
tobulinimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-VRM R - pagr. 463.392 34.754 34.754 0 0 393.883 2019/12 2020/06 2020/12 2023

3.01.02.01.04. Kalvarijos sav. vidaus administravimo, 
procedūrų tobulinimas

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-VRM R - pagr. 144.810 10.861 10.861 0 0 123.089 2019/12 2020/06 2020/12 2023

3.01.02.01.05. Viešojo administravimo  tobulinimas. Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-VRM R - pagr. 57.924 4.344 4.344 0 0 49.235 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Priemonė:3.01.02.02. Stiprinti aukštesniųjų kategorijų ir vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų grandį ir valstybės pareigūnų (įstaigų vadovų) ir tarnautojų gebėjimus ir kompetenciją

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

3.01.02.02.01. Kvalifikacijos kėlimas. Viešojo 
administravimo ir strateginių tikslų 
įgyvendinimo efektyvumo didinimas rajono 
savivaldybėje. Mokymų programa  
strateginio valdymo, planavimo žmogiškųjų 
išteklių valdymo siekiant efektyvumo.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. 167.980 12.598 12.598 0 0 142.783 2019/12 2020/06 2020/12 2023

3.01.02.02.02. Aukštesniųjų kategorijų ir vadovaujančiųjų 
valstybės tranautojų kvalifikacijos kėlimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-VRM R - pagr. 144.810 10.861 10.861 0 0 123.089 2019/12 2020/06 2020/12 2023

3.01.02.02.03. Viešąsias paslaugas teikiančių darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimas Kalvarijos sav

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-VRM R - pagr. 57.924 4.344 4.344 0 0 49.235 2019/12 2020/06 2020/12 2023

3.01.02.02.04. Kvalifikacijos kėlimas. Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-VRM R - pagr. 57.924 4.344 4.344 0 0 49.235 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Priemonė:3.01.02.03. Diegti ir plėtoti kompetencijomis grįsto veiklos valdymo modelį

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

3.01.02.03.01. Vladymo procesų, procedūrų tobulinimas.  
Administracinės struktūros efektyvumo 
įvertinimas ir tobulinimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-VRM R - pagr. 463.392 34.754 34.754 0 0 393.883 2019/12 2020/06 2020/12 2023

3.01.02.03.02. Procesų, procedūrų tobulinimas Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-VRM R - pagr. 28.962 2.172 2.172 0 0 24.618 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Puslapis 22 iš 243 priedas  2 lentelė



3.02. Skatinti visuomenės dalyvavimą viešajame valdyme ir gerinti viešojo valdymo paslaugų kokybęTikslas:

Uždavinys:3.02.01. Sudaryti sąlygas visuomenei dalyvauti viešojo valdymo procesuose

Priemonė:3.02.01.01. Tobulinti konsultacijų su visuomene teisinį reglamentavimą, sukurti efektyvų konsultavimosi su visuomene mechanizmą, plėsti konsultavimosi būdus ir vykdyti konsultacijas su visuomene dėl jai aktualių viešojo valdymo klausimų

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

3.02.01.01.01. E-demokratijos priemonės. Visuomenės 
apklausų organizavimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-VRM R - pagr. 579.240 43.443 43.443 0 0 492.354 2019/12 2020/06 2020/12 2023

3.02.01.01.02. Programa “E-Šakiai 2“ Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. 57.924 4.344 4.344 0 0 49.235 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Priemonė:3.02.01.02. Skatinti gyventojus ir vietos bendruomenes dalyvauti sprendžiant viešuosius vietos reikalus

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

3.02.01.02.01. Projekto tikslas – supažindinti Marijampolės 
9 – 12 klasių moksleivius, Marijampolės 
kolegijos studentus ir Marijampolės 
profesinio rengimo centro moksleivius su 
Marijampolės savivaldybės tarybos ir 
administracijos darbu.

Asociacija 
„Marijampoliečiai
“

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Marijampolės
 apskritis

-VRM R - pagr. 6.082 456 456 0 0 5.170 2019/12 2020/06 2020/12 2023

3.02.01.02.02. Parama vietos bendruomenės iniciatyvoms. 
Komunikacijos sistemos tarp gyventojų 
(vietos bendruomenės) ir valdžios institucijų 
sukūrimas ir jos veiklos užtikrinimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-VRM R - pagr. 43.443 3.258 3.258 0 0 36.927 2019/12 2020/06 2020/12 2023

3.02.01.02.03. Programa “E-Šakiai 2“. Kokybės valdymo 
sistemų diegimas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. 579.240 43.443 43.443 0 0 492.354 2019/12 2020/06 2020/12 2023

3.02.01.02.04. Skatinti gyventojus ir vietos bendruomenes 
dalyvauti sprendžiant viešuosius vietos 
reikalus Kalvarijos savivaldybėje.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-VRM R - pagr. 86.886 6.516 6.516 0 0 73.853 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Priemonė:3.02.01.03. Didinti seniūno veiklos efektyvumą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

3.02.01.03.01. Seniūnijų administracinių patalpų 
rekonstrukcija ar 
modernizavimas.Priemonių  veiklai gerinti 
įsigijimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-VRM R - pagr. 1.303.290 97.747 97.747 0 0 1.107.797 2019/12 2020/06 2020/12 2023

3.02.01.03.02. Priemonių įsigijimas seniūno veiklai gerinti. Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-VRM R - pagr. 115.848 8.689 8.689 0 0 98.471 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Priemonė:3.02.01.04. Kurti elektroninės demokratijos, skaidrumo ir viešumo sprendimus ir priemones

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

3.02.01.04.01. E-demokratija. Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-VRM R - pagr. 57.924 4.344 4.344 0 0 49.235 2019/12 2020/06 2020/12 2023

3.02.01.04.02. E. sveikata Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-VRM R - pagr. 86.886 6.516 6.516 0 0 73.853 2019/12 2020/06 2020/12 2023

3.02.01.04.03. Kurti elektroninės demokratijos, skaidrumo 
ir viešumo sprendimus ir priemones 
Kalvarijos savivaldybėje.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-VRM R - pagr. 57.924 4.344 4.344 0 0 49.235 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Puslapis 23 iš 243 priedas  2 lentelė



Uždavinys:3.02.02. Gerinti asmenų aptarnavimą viešojo valdymo institucijose ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei

Priemonė:3.02.02.01. Didinti paslaugų prieinamumą ir užtikrinti vartotojų poreikiais ir efektyvumu grįstą paslaugų įvairovę

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

3.02.02.01.01. Elektroninėje erdvėje teikiamų viešųjų 
paslaugų brandos padidinimas iki penktojo 
lygio.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-VRM R - pagr. 434.430 32.582 32.582 0 0 369.266 2019/12 2020/06 2020/12 2023

3.02.02.01.02. Didinti paslaugų prieinamumą ir užtikrinti 
vartotojų poreikiais ir efektyvumu grįstą 
paslaugų įvairovę Kalvarijos savivaldybėje.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Kalvarijos 
savivaldybė

-VRM R - pagr. 57.924 4.344 4.344 0 0 49.235 2019/12 2020/06 2020/12 2023

Priemonė:3.02.02.02. Gerinti asmenų aptarnavimo kokybę taikant vieno langelio principą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo
 teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

3.02.02.02.01. Tikslinamas aprašymas. Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Marijampolės
  savivaldybė

-VRM R - pagr. 57.924 4.344 4.344 0 0 49.235 2019/12 2020/06 2020/12 2023

3.02.02.02.02. Įdiegti "vieno langelio sistemą" Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus 
reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. 57.924 4.344 4.344 0 0 49.235 2019/12 2020/06 2020/12 2023

*      R -regiono projektas, V - valstybės projektas;
**    ITI - projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos(-ų) vystymo programą:
*** pagr. - pagrindinis projektas, rez. - rezervinis projektas.

Puslapis 24 iš 243 priedas  2 lentelė



Regionų plėtros planų rengimo metodikos
3 priedas

3 lentelė. Projektams priskirtos veiklų grupės

1. Žmogus ir visuomenėPrioritetas

1.01. Skatinti mokytis visą gyvenimąTikslas:

Uždavinys:1.01.01. Gerinti švietimo kokybę, prieinamumą ir didinti paslaugų įvairovę

Priemonė:1.01.01.01. Modernizuoti švietimo įstaigų ir aukštųjų mokyklų infrastruktūrą, mokymosi ir ugdymo aplinkas, diegti pažangias (IT ir kitas) technologijas

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

1.01.01.01.01. Vidaus remontas, 
mokymo priemonės; 
labarotorijų 
įrengimas/moderniza
vimas.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir 
mokslo ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.01.01.01.02. Švietimo įstaigų 
modernizavimas 
Kalvarijos 
savivaldybėje

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir 
mokslo ministerija

Kalvarijos savivaldybė -ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.01.01.01.03. Pertvarkyti 
studijoms skirtas 
erdves, aprūpinti 
šiuolaikiška studijų ir 
IT įranga ir 
priemonėmis  
Planuojamos 
projekto 
įgyvendinimo 
veiklos: Verslo ir 
technologijų 
fakulteto 
Centriniuose 
rūmuose įrengti 
bevielio interneto 
erdves.

Marijampolės kolegija Švietimo ir 
mokslo ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.01.01.01.04. Modernizuoti 
Edukologijos ir 
socialinio darbo 
fakulteto ir Verslo ir 
technologijų 
fakulteto bibliotekas 
ir skaityklas, kurių  
paslaugomis 
naudojasi kolegijos 
studentai, kursų ir 
seminarų klausytojai, 
universitetinių 
studijų magistrantai.

Marijampolės kolegija Švietimo ir 
mokslo ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.01.01.01.05. Modernizuoti ESDF 
centrinių rūmų 
(Vytauto g.47) 
studijų erdves  ir jose 
esančią įrangą, 
diegiant pažangias 
technologijas. 
Projekto tikslas: 
modernizuoti ESDF 
centrinių rūmų 
infrastruktūrą, 
pritaikant ją 
šiuolaikinių studijų 
poreikiams.

Marijampolės kolegija Švietimo ir 
mokslo ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

Puslapis 1 iš 373 priedas  3 lentelė



1.01.01.01.06. Modernizuoti ir 
kompleksiškai 
sutvarkyti ESDF 
teritoriją derinant 
2019 m. 100-metį 
minėsiančios 
Mokytojų 
seminarijos kultūros 
paveldo reikalavimus 
ir šiuolaikines 
reikmes. Projekto 
tikslas: 
kompleksiškai 
atnaujinti ESDF 
teritoriją.

Marijampolės kolegija Švietimo ir 
mokslo ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.01.01.01.07. Modernizuoti 
bendrabučių Nr.1 
(Vytauto g.49) 
penktąjį aukštą ir 
VTF bendrabutį Nr.3 
(P.Armino g. 94), 
pritaikantjį juos 
studentų ir 
atvykstančių 
dėstytojų bei 
kolegijos svečių 
gyvenimo reikmėms. 
Projekto tikslas: 
rekonstruoti ir 
atnaujinti 
bendrabučius.

Marijampolės kolegija Švietimo ir 
mokslo ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.01.01.01.08. Švietimo įstaigų 
pastatų 
rekonstrukcija ir 
vidaus patalpų 
atnaujinimas, 
mokymo priemonės, 
laboratorijų 
įrengimas ir 
modernizavimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir 
mokslo ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.01.01.01.09. Švietimo įstaigų 
patalpų vidaus 
remontas ir 
technologijų 
įsigijimas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir 
mokslo ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.01.01.01.10. Švietimo įstaigų 
modernizavimas 
gerinant mokymosi 
aplinką ir diegiant 
pažangias 
technologijas

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir 
mokslo ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:1.01.01.02. Modernizuoti ugdymo, mokymo ir studijų bei kvalifikacijos tobulinimo programas ir tam pritaikyti mokymosi priemones

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

1.01.01.02.01. Atnaujinti esamas ir 
rengti naujas studijų 
programas 
atsižvelgiant į 
besikeičiančius 
darbo rinkos 
poreikius.  Projekto 
tikslas: atlikti 
mokslinį tyrimą, kad 
išsiaiškinti profesijų 
plėtojimosi 
galimybes ir  darbo 
vietų pasiūlos 
perspektyvas regione.

Marijampolės kolegija Švietimo ir 
mokslo ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

Puslapis 2 iš 373 priedas  3 lentelė



1.01.01.02.02. Modernizuoti 
Automobilių 
techninio 
eksploatavimo ir 
Informacinių sistemų 
technologijos studijų 
programas, tobulinti  
mokslo taikomųjų 
tyrimų ir studentų 
praktinio mokymo 
bazę. Projekto 
tikslas: modernizuoti 
fizinę ir informacinę 
studijų bazę.

Marijampolės kolegija Švietimo ir 
mokslo ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.01.01.02.03. Mokymo kabinetų 
įrengimas rajono 
gimnazijose 
aprūpinant 
moderniomis 
mokymo 
priemonėmis.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir 
mokslo ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.01.01.02.04. Švietimo įstaigų 
mokymo priemonių 
įsigijimas ir 
atnaujinimas, 
mokymo programų 
tobulinimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir 
mokslo ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.01.01.02.05. Mokymo 
priemonėms įsigyti, 
programoms 
tobulinti; 
vykdytojai - švietimo 
įstaigos.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir 
mokslo ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.01.01.02.06. Ugdymo, mokymų 
programų 
modernizavimas ir 
tam mokymosi 
priemonių 
pritaikymas

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir 
mokslo ministerija

Kalvarijos savivaldybė -ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.01.01.02.07. Modernizuoti studijų 
programas, įrengiant 
psichologijos studijų 
centrą (Vytauto g. 47, 
Marijampolė), kuris 
reikalingas studentų 
praktiniam 
psichologiniam 
rengimui bei 10-12 
klasių mokinių 
psichologiniam 
švietimui.

Marijampolės kolegija Švietimo ir 
mokslo ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:1.01.01.03. Plėtoti vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybes (ypač kaimo vietovėse)

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

1.01.01.03.01. Plėtoti vaikų ir 
jaunimo neformalaus 
ugdymosi galimybes 
(ypač kaimo 
vietovėse). Projektas 
„OLIMPINĖS 
ŽAIDYNĖS“ – ugdyti 
organizuotumo, 
verslumo, vadybos, 
sveikatingumo 
įgūdžius ir 
kompetencijas per 
vaikams ir jaunimui 
aktualiausią formą – 
sportą.

VšĮ "Sveikatingumo 
idėjos"

Švietimo ir 
mokslo ministerija

Marijampolės apskritis -ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

Puslapis 3 iš 373 priedas  3 lentelė



1.01.01.03.02. Daugiafunkcio 
užimtumo dienos 
centro steigimas ir 
pastato remontas

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir 
mokslo ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.01.01.03.03. Gimnazijų, mokyklų 
stadijonų tvarkymai, 
Riedutininkų 
aikštelės įrengimas. 
Čiuožykla.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir 
mokslo ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.01.01.03.04. Sporto aikštynų 
(futbolo, krepšinio) 
atnaujinimas. Sporto 
infrastruktūros 
plėtra. Daugiafunkcių 
centrų steigimas. 
Dailės, muzikos ir kt. 
menų ugdymui 
palankios aplinkos 
kūrimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir 
mokslo ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.01.01.03.05. sporto 
infrastruktūra, 
daugiafunkciai 
centrai, dailės, 
muzikos ir kt. 
ugdymui palanki 
aplinka.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir 
mokslo ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.01.01.03.06. Vaikų ir jaunimo 
neformalaus 
ugdymosi plėtra bei 
sveikos gyvensenos 
skatinimas Kalvarijos 
savivaldybėje 
(aikštynai, sporto 
infrastruktūra, 
daugiafunkciai 
centrai, dailė, muzika 
ir kt. ugdymui 
palanki aplinka)

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir 
mokslo ministerija

Kalvarijos savivaldybė -ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.01.01.03.07. Daugiafunkcių 
centrų 
infrastruktūros 
plėtra. 
Kompiuterinio 
raštingumo plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir 
mokslo ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:1.01.01.04. Stiprinti kultūros ir švietimo įstaigų (muziejų, bibliotekų, meno veiklas vykdančių centrų ir kt.) galimybes teikti formalaus ir neformalaus vaikų bei suaugusiųjų ugdymo paslaugas

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

1.01.01.04.01. Muzikos mokyklos 
funkcijų išplėtimas 
pertvarkant ją į 
meno mokyklą

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija; 
Švietimo ir 
mokslo ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-KM/ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.01.01.04.02. Atvirų erdvių 
įkūrimas prie įvairių 
intitucijų (bibliotekų, 
kultūros centrų ir 
kt.).

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija; 
Švietimo ir 
mokslo ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-KM/ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

Puslapis 4 iš 373 priedas  3 lentelė



1.01.01.04.03. Bibliotekų, muziejų 
pastatų 
rekonstrukcija, 
infrastruktūros 
atnaujinimas ir 
materialinės bazės 
stiprinimas. Muziejų 
ekspozicijų 
modernizavimas. 
Neformaliojo 
švietimo įstaigų 
pastatų 
rekonstrukcija, 
infrastruktūros 
atnaujinimas ir 
paslaugų plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija; 
Švietimo ir 
mokslo ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-KM/ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.01.01.04.04. Viešosios 
bibliotekos  ir jos 
padalinių kaimuose, 
UDC teikiamų 
paslaugų kokybės 
gerinimas.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija; 
Švietimo ir 
mokslo ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-KM/ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.01.01.04.05. Kultūros objektų, 
bibliotekų, muziejų 
modernizavimas 
Kalvarijos 
savivaldybėje

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija; 
Švietimo ir 
mokslo ministerija

Kalvarijos savivaldybė -KM/ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.01.01.04.06. Parama 
savanoriškoms 
nevyriausybinėms 
organizacijoms. 
Savišvietos 
infrastruktūros 
plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija; 
Švietimo ir 
mokslo ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-KM/ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.01.01.04.07. Giedrų jaunimo ir 
suaugusiųjų 
mokyklos ugdymo 
sąlygų gerinimas

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija; 
Švietimo ir 
mokslo ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-KM/ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

Uždavinys:1.01.02. Sukurti sąlygas ir paskatas suaugusiųjų mokymuisi

Priemonė:1.01.02.01. Suaugusiųjų socialinės ir skaitmeninės atskirties mažinimas, didinant ir panaudojant neformalaus švietimo galimybes (skiriant prioritetą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, vyresnio amžiaus žmonėms, kaimo vietovių gyventojams)

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

1.01.02.01.01. Suaugusiųjų 
socialinės ir 
skaitmeninės 
atskirties mažinimas, 
didinant ir 
panaudojant 
neformalaus 
švietimo galimybes 
(skiriant prioritetą 
socialinę atskirtį 
patiriantiems 
asmenims, vyresnio 
amžiaus žmonėms, 
kaimo vietovių 
gyventojams) 
Kalvarijos sav.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir 
mokslo ministerija

Kalvarijos savivaldybė -ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

Puslapis 5 iš 373 priedas  3 lentelė



Priemonė:1.01.02.03. Mokymasis visą gyvenimą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

1.01.02.03.01. DARBUOTOJŲ 
FABRIKAS. 
Mokymasis visą 
gyvenimą. 
Kompetencijų 
ugdymas su tikslu 
suteikti reikalingą 
kvalifikaciją arba 
perkvalifikuoti 
norinčius įgyti naujų 
kompetencijų.

VšĮ "Sveikatingumo 
idėjos"

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Marijampolės apskritis -SADM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.02. Stiprinti tapatybę, pilietiškumą, atsakomybę ir bendradarbiavimąTikslas:

Uždavinys:1.02.01. Išsaugoti kultūros paveldą ir skatinti pilietiškumą

Priemonė:1.02.01.01. Teikti paramą iniciatyvoms, siekiančioms prižiūrėti, aktualizuoti ir propaguoti lokalinius (kaimo, regiono) kultūrinės atminties objektus (įskaitant etnografinių kaimų atgaivinimą)

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

1.02.01.01.01. Zanavykų krašto 
kultūrinės atminties 
objektų 
puoselėjimas. 
Antrasis Kudirkos 
Naumiesčio Šv. 
Kryžiaus Atradimo 
parapijos bažnyčios 
fasado tvoros ir 
vartų tvarkymo 
etapas (paveldo 
objektas, paminklas). 
Valakbūdžio 
bažnyčia. 
Griškabūdžio 
bažnyčia.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.02.01.01.02. Tautkaičių kaimo 
klojimo teatro 
„Gegnė“ 
infrastruktūros 
plėtra. Buktos dvaro 
rekonstrukcija ir 
pritaikymas turizmo 
reikmėms. 
Piliakalnių 
pritaikymas turistų 
lankymui. Įžymių 
žmonių tėviškių 
pritaikymas turistų 
lakymui.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.02.01.01.03. Kalvarijos sav. 
piliakalnių, lankytinų 
objektų, įžymių 
žmonių muziejų ir 
pan. pritaikymas

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -KM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.02.01.01.04. Višakio Rūdos 
etnografinio kaimo 
atgaivinimas

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - - - -

Puslapis 6 iš 373 priedas  3 lentelė



Priemonė:1.02.01.02. Skatinti savanorystę ir bendruomeniniu vienijimusi grindžiamą vaikų ir jaunimo veiklą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

1.02.01.02.01. Suburti jaunimo 
organizacijas 
rūpintis Miesto 
užimtumu ir 
Marijampolės 
parkais. Kiekviena 
jaunimo organizacija 
turėtų po vieną dieną 
per savaitę parke ir 
galėtų įgyvendinti 
savo veiklas, 
organizuojant kino, 
teatro, kultūros, 
poezijos, dailės.

Asociacija 
„Marijampoliečiai“

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Marijampolės apskritis -SADM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.02.01.02.02. Skatinti savanorystę 
ir bendruomeniniu 
vienijimusi 
grindžiamą vaikų ir 
jaunimo veiklą. 
Projektas 
„SAVANORIŲ 
FABRIKAS“ – 
neformalaus ugdymo 
metodais ir 
„Virtualaus jaunimo 
centro“ pagalba burti 
ir ugdyti vaikų ir 
jaunimo veiklą.

VšĮ "Sveikatingumo 
idėjos"

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Marijampolės apskritis -SADM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.02.01.02.03. Skatinti ir remti 
formalių ir 
neformalių jaunimo 
grupių steigimąsi

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.02.01.02.04. Savanorystės 
skatinimo programa 
rajono 
jaunimui,vaikų ir 
jaunimo užimtumo ir 
užsiėmimų 
organizavimas 
(išvykos, stovyklos, 
sąskrydžiai).

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.02.01.02.05. Parama jaunimo 
organizacijoms. 
Atviro jaunimo 
centro įsteigimas ir 
plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.02.01.02.06. Vaikų, jaunimo ir 
NVO organizacijų 
iniciatyvų rėmimas

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -SADM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.02.01.02.07. Jaunimo organizacijų 
rėmimui, vykdytojai - 
jaunimo 
organizacijos ir pan..

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - - - -

Puslapis 7 iš 373 priedas  3 lentelė



1.03. Skatinti kūrybiškumą, verslumą ir lyderystęTikslas:

Uždavinys:1.03.01. Skatinti kūrybiškumą ir dalyvavimą kultūrinėje veikloje

Priemonė:1.03.01.01. Remti į vaikus ir jaunimą orientuotus nacionalinio lygmens kultūros reiškinius ir lokalias kūrybines iniciatyvas

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

1.03.01.01.01. Organizuoti ir remti 
tradicinius 
Vilkaviškio krašto 
kultūrinius renginius

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.03.01.01.02. Rajono jaunimo 
diena "Įjunk šviesą"

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.03.01.01.03. Švenčių, festivalių 
rėmimas. Parama 
kultūros įstaigoms ir 
menininkų 
organizacijoms.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.03.01.01.04. Kūrybinių iniciatyvų 
rėmimas

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -KM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.03.01.01.05. Švenčių, festivalių 
rėmimas.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:1.03.01.02. Plėtoti kūryba paremtas partnerystes

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

1.03.01.02.01. Plėtoti kūryba 
paremtas 
partnerystes. 
Projektas „jaunimo ir 
suaugusiųjų kūrybos 
partnerystės“ – 
regiono meno ir 
kūrybiškumo 5-14 
dienų stovyklos / 
plenera, į kurias 
susiburia regiono 
jaunimo ir 
suaugusiųjų meno 
kūrėjai – 
profesionalai ir 
mėgėjai.

VšĮ "Sveikatingumo 
idėjos"

Kultūros 
ministerija

Marijampolės apskritis -KM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.03.01.02.02. Didinti Vilkaviškio 
krašto kultūrinį 
patrauklumą - 
kasmetinių 
kūrybinių-kultūrinių 
plenerų 
organizavimas

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.03.01.02.03. Tarptautinis folkloro 
festivalis, miesto 
dienos; muzikos, 
šokio ir teatro 
tarptautiniai 
projektai 
,"Kūribiškumas be 
sienų",   plenerai 
"Zyplių žiogai"ir kt.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.03.01.02.04. Plenerų, kūrybinių 
stovyklų ir pan. 
renginių 
organizavimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - - - -

Puslapis 8 iš 373 priedas  3 lentelė



1.03.01.02.05. Kūryba paremtų 
partnerysčių plėtra 
Kalvarijos 
savivaldybėje

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -KM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.03.01.02.06. Plenerai, kūrybinės 
stovyklos ir pan.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:1.03.01.03. Remti iniciatyvas, skatinančias profesionalių menininkų įtraukimą į lokalinius kultūrinius projektus

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

1.03.01.03.01. Organizuoti 
tradicines miestelių 
šventes

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.03.01.03.02. Profesionalaus meno 
sklaida regione 
(projektai: 
profenaliosios 
muzikos festivalis, 
dailininkų pleneras, 
skulptorių 
simpoziumas)

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.03.01.03.03. Remti žinomų 
meninkų dalyvavimą 
„Miesto dienų“, 
kituose kultūriniuose 
renginiuose.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.03.01.03.04. Iniciatyvų, 
skatinančių 
profesionalių 
meninikų įtraukimą į 
lokalinius 
kultūrinius 
renginius, rėmimas 
Kalvarijos 
savivaldybėje

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -KM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.03.01.03.05. Miesto dienos,  
kultūriniai renginiai

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:1.03.01.04. Remti kultūros vartojimo ir kultūros poreikio ugdymo iniciatyvas

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

1.03.01.04.01. Remti kultūros 
poreikio ir kultūros 
ugdymo iniciatyvas. 
Projektas „Menas iš 
arti“ yra skirtas 
nuolat stebėti, kas 
vyksta Lietuvoje ir 
užsienyje ir 
„karščiausią“ 
produktą – spektaklį, 
video filmą, parodą, 
pasirodymą 
pristatyti 
Marijampolėje.

VšĮ "Sveikatingumo 
idėjos"

Kultūros 
ministerija

Marijampolės apskritis -KM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.03.01.04.02. Skatinti ir remti 
Paežerių dvare 
vykstančius 
kultūrinius 
renginius, pritraukti 
turistus iš Lietuvos ir 
užsienio šalių

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - - - -

Puslapis 9 iš 373 priedas  3 lentelė



1.03.01.04.03. Bendruomenių ir 
mažųjų miestelių 
renginiai (miestelių 
ir kaimų šventės).

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.03.01.04.04. Parama 
šviečiamiesiems 
kultūros renginiams.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:1.03.01.05. Remti naujoviškas socialines ir kultūrines (įskaitant kolektyvinės kūrybos) iniciatyvas, susijusias su miestų mikrorajonuose ir regionuose gyvenančių, socialinę atskirtį patiriančių ar kitų specifinių gyventojų grupių įtraukimu į kultūros kūrimą, sklaidą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

1.03.01.05.01. Socialinių  ir 
kultūrinių iniciatyvų 
programa - Šakių 
neformatas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.03.01.05.02. Parama 
savanoriškoms 
organizacijoms, ypač 
tas, kurių veikloje 
dalyvauja pensijinio 
amžiaus asmenys. 
Parama 
savanoriškoms 
kultūrinėms 
organizacijoms.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.04. Skatinti žinių kūrimą, sklaidą ir panaudojimąTikslas:

Uždavinys:1.04.01. Skatinti ankstyvą vaikų ir jaunimo įsitraukimą į MTEP veiklas

Priemonė:1.04.01.01. Stiprinti technologijų mokymą formaliajame ir neformaliajame švietime

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

1.04.01.01.01. Darbinių įgūdžių 
formavimas 
Planuojamos 
projekto 
įgyvendinimo 
veiklos: įkurti augalų 
apsaugos mokymo 
centrą Žemės ūkio 
technologijų studijų 
programos studentų, 
augalų apsaugos 
specialistų rengimui 
ir mokymams, 
darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimui.

Marijampolės kolegija Švietimo ir 
mokslo ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.04.01.01.02. Modernaus verslo ir 
vadybos kabineto 
įrengimas 
gimnazijoje

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir 
mokslo ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.04.01.01.03. Žinių sklaidos centro 
statyba. Technologijų 
mokymo kabinetų 
įrengimas ir 
aprūpinimas 
bendrojo ugdymo 
švietimo įstaigose. 
Darbinių įgūdžių 
formavimas, parama 
gyventojų 
perkvalifikavimo 
veikloms.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir 
mokslo ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

Puslapis 10 iš 373 priedas  3 lentelė



1.04.01.01.04. Technologijų 
mokymo stiprinimas 
formaliajame ir 
neformaliajame 
švietime

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir 
mokslo ministerija

Kalvarijos savivaldybė -ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.05. Didinti gyventojų gerovę ir socialinę aprėptį bei ugdyti sveiką gyvensenąTikslas:

Uždavinys:1.05.01. Siekti vaiko ir šeimos gerovės

Priemonė:1.05.01.01. Didinti vaikų priežiūros ikimokyklinių įstaigų ir neformalaus švietimo prieinamumą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

1.05.01.01.01. Vidinio intraneto 
įdiegimas  
ikimokyklinėse 
ugdymo įstaigose

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir 
mokslo ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.05.01.01.02. Vaikų lopšelių 
darželių pastatų 
rekonstrukcija ir 
vidaus patalpų bei 
inžinerinių sistemų 
rekonstrukcija. 
Mokymo ir ugdymo 
priemonių įsigijimas. 
Daugiafunkcių 
centrų aprūpinimas 
mokymo ir ugdymo 
priemonėmis.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir 
mokslo ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.05.01.01.03. Kalvarijos sav. 
ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų 
aplinkos 
modernizavimas 

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir 
mokslo ministerija

Kalvarijos savivaldybė -ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.05.01.01.04. Darželių vidaus 
remontas, priemonių 
įsigijimas.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir 
mokslo ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:1.05.01.02. Užtikrinti kompleksinių paslaugų (socialinių, sveikatos, švietimo ir kt.) vaikui ir šeimai prieinamumą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

1.05.01.02.01. Modernizuoti Šokio 
pedagogikos ir 
Įvaizdžio stilisto 
studijų programas, 
pritaikant 
pažangiausias 
informacines 
technologijas menų 
studijoms ir 
praktiniam 
mokymui. Projekto 
tikslas: modernizuoti 
fizinę ir informacinę 
studijų bazę.

Marijampolės kolegija Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.05.01.02.02. Vaikų dienos centrų 
veikla.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - - - -

Puslapis 11 iš 373 priedas  3 lentelė



1.05.01.02.03. Socialinės rizikos 
šeimų paramos 
centrų 
infrastruktūros 
plėtra ir 
aprūpinimas. 
Baseinų, žaidimo 
aikštelių lopšeliuose 
darželiuose 
įrengimas ir 
atnaujinimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.05.01.02.04. Užtikrinti 
kompleksinių 
paslaugų (socialinių, 
sveikatos, švietimo ir 
kt.) vaikui ir šeimai 
prieinamumą 
Kalvarijos 
savivaldybėje.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -SADM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.05.01.02.05. Baseinas Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.05.01.02.06. Modernizuoti studijų 
programas, mokslo 
taikomųjų tyrimų ir 
studentų praktinio 
mokymo bazę, 
stiprinti 
bendruomenės 
sveikatą. Projekto 
tikslas: pertvarkyti 
studijoms skirtas 
erdves, aprūpinti 
šiuolaikiška studijų 
įranga ir 
priemonėmis.

Marijampolės kolegija Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.05.01.02.07. Modernizuoti 
mokslo taikomųjų 
tyrimų ir teisės 
studijų programos 
studentų praktinio 
mokymo bazę, 
stiprinti 
bendruomenės teisės 
ir švietimo mokymą 
bei teisinių paslaugų 
teikimą.

Marijampolės kolegija Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.05.01.02.08. Modernizuoti 
kolegijos Taikomųjų 
užsienio kalbų 
studijų programą, 
įsigyjant 
sinchroninio 
(simultaninio) kalbų 
vertimo sistemą SVS-
3 ir kompiuterinę 
programą TRADOS 
mašininiam vertimui. 
Projekto tikslas: 
įkurti Vertimo 
studijų kabinetą.

Marijampolės kolegija Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - - - -

Puslapis 12 iš 373 priedas  3 lentelė



Uždavinys:1.05.02. Didinti viešųjų paslaugų prieinamumą, ugdyti sveikos gyvensenos savimonę

Priemonė:1.05.02.01. Didinti viešųjų paslaugų infrastruktūros prieinamumą, taikant universalaus dizaino principą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

1.05.02.01.01. Viešųjų pastatų, 
švietimo, sveikatos 
apsaugos ir kt. 
įstaigų pritaikymas 
neįgaliųjų 
poreikiams. 
Visuomeninės 
aplinkos pritaikymas 
neįgaliųjų poreikiams

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:1.05.02.02. Didinti būsto prieinamumą pažeidžiamoms gyventojų grupėms ir pritaikymą neįgaliesiems bei pagyvenusiems žmonėms

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

1.05.02.02.01. Savivaldybės pastatų 
pritaikymas ir 
paslaugų teikimas 
neįgaliems ir 
pagyvenusiems 
asmenims

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.05.02.02.02. Būsto pritaikymas 
neįgaliesiems. 
Kudirkos Naumiesčio 
parapijos globos SPC 
namų pagalbinio 
pastato statyba

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.05.02.02.03. Būstų įrengimas ir 
pritaikymas 
pažeidžiamoms 
gyventojų grupėms

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -SADM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.05.02.02.04. Žmonių su negalia 
būstų ir 
gyvenamosios 
aplinkos pritaikymas 
jų poreikiams.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.05.02.02.05. Neįgaliųjų būsto 
pritaikymas.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:1.05.02.03. Plėtoti ir modernizuoti socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos, transporto ir kitų viešųjų paslaugų infrastruktūrą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

1.05.02.03.01. Marijampolėje 
neegzistuoja atviras 
jaunimo užimtumo 
centras, nors 
Lietuvos miestų 
praktika rodo, kad 
AJUC – atvira ir saugi 
erdvė 14 – 29 metų 
jaunuoliams.

Asociacija 
„Marijampoliečiai“

          - Marijampolės apskritis - R - pagr. - - - - - - - - - -

Puslapis 13 iš 373 priedas  3 lentelė



1.05.02.03.02. Pritaikyti 
Marijampolės 
kolegijos ESDF ir 
VTF aplinką 
neįgaliesiems 
(žmonėms su 
judėjimo negalia, 
akliesiems ir 
silpnaregiams ir 
kurtiesiems). 
Projekto tikslas: 
Pritaikyti 
Marijampolės 
kolegijos aplinką 
neįgaliesiems.

Marijampolės kolegija           - Marijampolės  
savivaldybė

- R - pagr. - - - - - - - - - -

1.05.02.03.03. Tobulinti ir plėtoti 
mokinių vežiojimo 
tinklą rajone

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

          - Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

- R - pagr. - - - - - - - - - -

1.05.02.03.04. Ligoninės 
dezinfekcijos-
sterilizacijos 
skyriaus 
modernizavimas. 
Pastato pritaikymas 
socialinių paslaugų 
teikimui Šakių rajone

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

          - Šakių rajono  
savivaldybė

- R - pagr. - - - - - - - - - -

1.05.02.03.05. Dienos centrų 
įrengimas socialinę 
riziką patyrusiems 
asmenims Kalvarijos 
sav. seniūnijose ir 
aplinkos pritaikymas 
neįgaliųjų poreikiams

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

          - Kalvarijos savivaldybė - R - pagr. - - - - - - - - - -

1.05.02.03.06. Marijampolės 
socialinės pagalbos 
centro 
infrastruktūros 
modernizavimas ir 
aprūpinimas spec. 
transporto 
priemonėmis. 
Lietuvos higienos 
normos 21:2011 
užtikrinimas 
bendrojo lavinimo 
mokyklose (san. 
mazgų 
rekonstrukcija ir 
privalomo jų 
skaičiaus įrengimas).

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

          - Marijampolės  
savivaldybė

- R - pagr. - - - - - - - - - -

1.05.02.03.07. Spec. transporto 
įsigijimas, socialinės 
pagalbos centrų 
modernizavimas.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

          - Kazlų Rūdos 
savivaldybė

- R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:1.05.02.04. Plėtoti tikslines priemones, orientuotas į labiausiai pažeidžiamų visuomenės socialinių grupių sveikatos stiprinimą ir ligų prevenciją bei specifines moterų ir vyrų sveikatos problemas, ypač reprodukcinės sveikatos

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

1.05.02.04.01. Vilkaviškio bei 
Kybartų PSPC 
modernizavimas 
gerinant paslaugų 
kokybę ir 
prieinamumą

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Sveikatos 
apsaugos 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-SAM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.05.02.04.02. Nemokamų sveikatos 
pasitikrinimo 
galimybių 
užtikrinimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Sveikatos 
apsaugos 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SAM R - pagr. - - - - - - - - - -

Puslapis 14 iš 373 priedas  3 lentelė



Priemonė:1.05.02.05. Stiprinti sveikatos priežiūrą; gerinti specializuotas paslaugas; diegti informacines technologijas, sveikatos priežiūros paslaugas pritaikant individualiems pacientų poreikiams; gerinti laboratorinių tyrimų kokybę ir kt.

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

1.05.02.05.01. Patalpų pritaikymas 
dienos sveikatos ir 
socialinės globos 
paslaugų teikimui 
sunkios negalios 
asmenims

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Sveikatos 
apsaugos 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-SAM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.05.02.05.02. Specializuotų 
reanimacijos ir 
chirurgijos paslaugų 
gerinimas rajono 
ligoninėje, 
atnaujinant įrangą ir 
modernizuojant 
infrastruktūrą. 
Laboratorinės 
diagnostikos tyrimų 
kokybės gerinimas 
rajono ligoninėje, 
modernizuojant bei 
atnaujinat 
infrastruktūrą.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Sveikatos 
apsaugos 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-SAM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.05.02.05.03. E. sveikatos diegimas 
Kalvarijos sav. 
Sveikatos priežiūros 
įstaigose

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Sveikatos 
apsaugos 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -SAM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.05.02.05.04. Laboratorijų 
modernizavims ir 
aprūpinimas 
sveikatos įstaigose. 
Psichologinės 
pagalbos paslaugų 
onkologiniams 
ligoniams plėtra. 
Žmonių išteklių 
sveikatos priežiūros 
įstaigose plėtra. E-
sveikatos priemonės. 
Sveikatos biuro 
veiklos plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Sveikatos 
apsaugos 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SAM R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:1.05.02.06. Optimizuoti ir modernizuoti kultūros įstaigų fizinę ir informacinę infrastruktūrą, plėtoti kultūros darbuotojų kvalifikaciją ir valdymo efektyvumą, skatinant paslaugų prieinamumą ir visuomenės dalyvavimą kultūros procesuose

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

1.05.02.06.01. Modernizuoti rajono 
kultūros centrus ir 
bibliotekas, stiprinti 
jų materialinę bazę

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.05.02.06.02. Renovuoti Šakių 
kultūros centrą : 
sujungti pietinius ir 
šiaurinius fligelius, 
įruošiant papildomas 
patalpas per du 
aukštus, rekonstruoti 
šildymo sistemą, 
pakeisti ir apšiltinti 
stogą ir sienas, 
įsisavinti 
nenaudojamus 
rūsius, išplėsti sceną.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.05.02.06.03. Kultūros įstaigų, 
bibliotekų 
optimizavimas ir 
modernizavimas

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -KM R - pagr. - - - - - - - - - -

Puslapis 15 iš 373 priedas  3 lentelė



1.05.02.06.04. Viešosios Petro 
Kriaučiūno 
bibliotekos 
infrastruktūros 
kompleksinis 
sutvarkymas ir 
paslaugų plėtra. 
Marijampolės 
kutūros centro 
infrastruktūros 
kompleksinis 
sutvarkymas ir 
paslaugų plėtra. 
Marijampolės 
dramos teatro 
infrastruktūros ir 
paslaugų plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.05.02.06.05. Optimizuoti ir 
modernizuoti Kazlų 
Rūdos savivaldybės 
kultūros įstaigų 
fizinę ir informacinę 
infrastruktūrą, kelti 
kultūros darbuotojų 
kvalifikaciją ir didinti 
valdymo efektyvumą.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:1.05.02.07. Netradicinių erdvių pritaikymas kultūros paslaugoms regionuose ir alternatyvių miestų mikrorajonų kultūrinių erdvių formavimas, kūrybinių klasterių fizinės ir informacinės infrastruktūros miestuose plėtra, tęstinių (tradicinių) programų, iniciatyvų skirti

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

1.05.02.07.01. Parama „Balto 
kluono“ ir kitiems 
tradiciniams bei 
naujiems kultūros 
renginiams.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:1.05.02.08. Atnaujinti ir plėtoti tolygią sveiką gyvenseną skatinančią viešąją infrastruktūrą (įskaitant švietimo įstaigose ir aukštosiose mokyklose)

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

1.05.02.08.01. Uždaro plaukimo 
baseino statyba 
Vilkaviškio mieste

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Sveikatos 
apsaugos 
ministerija; 
Švietimo ir 
mokslo ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-SAM/ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.05.02.08.02. Šakių rajono 
savivaldybės baseino 
kokybės paslaugų 
gerinimas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Sveikatos 
apsaugos 
ministerija; 
Švietimo ir 
mokslo ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-SAM/ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.05.02.08.03. Marijampolės 
savivaldybės sporto 
mokymo įstaigų 
infrastruktūros 
kompleksinis 
sutvarkymas ir 
plėtra. Marijampolės 
sporto centro 
„Sūduva“ 
rekonstrukcija ir 
plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Sveikatos 
apsaugos 
ministerija; 
Švietimo ir 
mokslo ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SAM/ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.05.02.08.04. Sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo 
gerinimas Kalvarijos 
sav. švietimo bei 
sveikatos įstaigose

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Sveikatos 
apsaugos 
ministerija; 
Švietimo ir 
mokslo ministerija

Kalvarijos savivaldybė -SAM/ŠMM R - pagr. - - - - - - - - - -

Puslapis 16 iš 373 priedas  3 lentelė



Priemonė:1.05.02.09. Socialinės įtraukties ir užimtumo didinimas per viešas sveiką gyvenseną skatinančias priemones.

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

1.05.02.09.01. SVEIKATINGUMO 
VIRUSAS. Masinio 
sporto ir sveikos 
gyvensenos 
priemonių 
įgyvendininimas 
įtraukiant skirtingas 
socialines grupes – 
verslo įmonių 
atstovai, jaunimo, 
žmonių su negalia, 
valstybės tarnybos 
žmonių grupės 
atskirai ir visi kartu.

VšĮ "Sveikatingumo 
idėjos"

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija; 
Sveikatos 
apsaugos 
ministerija

Marijampolės apskritis -SADM/SAM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.06. Didinti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų vaidmenįTikslas:

Uždavinys:1.06.01. Gerinti sąlygas bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklai

Priemonė:1.06.01.01. Plėtoti pagalbos mechanizmus bendruomenių inicijuojamoms vietos plėtros strategijoms įgyvendinti (bendruomenių, vietos valdžios ir verslo partnerystė)

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

1.06.01.01.01. VVG projektų 
įgyvendinimas

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija; Žemės 
ūkio ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-SADM/ŽŪM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.06.01.01.02. Bendruomenės 
centro verslo parko 
įkūrimas. Reikiamos 
įrangos įsigijimas 
bendruomenių 
paslaugų 
organizavimui bei 
kaimo gyventojų 
verslumo ugdymui. 
Bendruomenių 
turimų išteklių 
panaudojimas 
verslui, bendrų 
įmonių su BC 
steigimo skatinimas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija; Žemės 
ūkio ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-SADM/ŽŪM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.06.01.01.03. Plėtoti pagalbos 
mechanizmus 
bendruomenių 
inicijuojamoms 
vietos plėtros 
strategijoms 
įgyvendinti 
Kalvarijos 
savivaldybėje

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija; Žemės 
ūkio ministerija

Kalvarijos savivaldybė -SADM/ŽŪM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.06.01.01.04. Parama 
bendruomenių 
iniciatyvoms. 
Priemonės, kurias 
įgyvendina VVG.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija; Žemės 
ūkio ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SADM/ŽŪM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.06.01.01.05. Projektų su VVG 
vykdymas

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija; Žemės 
ūkio ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-SADM/ŽŪM R - pagr. - - - - - - - - - -
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Priemonė:1.06.01.02. Skatinti vietos bendruomenių atstovų ir institucijų bendradarbiavimą, užtikrinant veiksmingą pagalbą socialiai pažeidžiamoms grupėms bei jų įtraukimą į bendruomenės gyvenimą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

1.06.01.02.01. Bendruomeninių soc. 
pagalbos įstaigų 
plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.06.01.02.02. Skatinti vietos 
bendruomenių 
atstovų ir institucijų 
bendradarbiavimą, 
užtikrinant 
veiksmingą pagalbą 
socialiai 
pažeidžiamoms 
grupėms bei jų 
įtraukimą į 
bendruomenės 
gyvenimą Kalvarijos 
savivaldybėje.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -SADM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.06.01.02.03. Bendruomeninės soc. 
pagalbos įstaigos.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.06.01.02.04. Sukurta įmonė, 
realizuojanti 
socialinę atskirtį 
patiriančių asmenų 
rankų darbo 
produkciją (megzti, 
siūti, nerti 
rankdarbiai, molio 
gaminiai, kita) 
Lietuvoje, Lenkijoje, 
Pabaltijo šalyse, 
socialiai atsakingų 
įmonių tinkluose – 
STATOIL, TEO, 
SWEDBANK.

VšĮ "Sveikatingumo 
idėjos"

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Marijampolės apskritis -SADM R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:1.06.01.03. Įtraukti vietos bendruomenes ir privačių kultūros paveldo objektų savininkus prižiūrėti, tvarkyti ir efektyviai pritaikyti kultūros paveldo objektus kultūrinėms ir socialinėms reikmėms

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

1.06.01.03.01. Vilkaviškio r. 
savivaldybėje, 
Vištyčio seniūnijoje, 
Vištyčio lauko I 
kaime esančio 
Kultūros paveldo 
statinio - Vištyčio 
vėjo malūno - 
muziejaus 
restauravimas, 
pritaikant jį turizmo 
poreikiams, viešajam 
pažinimui ir 
naudojimui.

Asociacija "Sūduvos 
kultūros fondas"

Kultūros 
ministerija

Marijampolės apskritis -KM R - pagr. - - - - - - - - - -
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1.06.01.03.02. Dvarų, malūnų, 
žymių žmonių 
sodybų priežiūra,  
tvarkymas ir  
pritaikymas 
kultūrinėms ir 
socialinėms 
reikmėms.  (Ilguvos 
dvaras, Kaimelio 
dvaras, Bališkių 
malūnas, Vyt. Ir St. 
Tamulaičių sodyba ir 
kt. )

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.06.01.03.03. Skardupių klebonijos 
infrastruktūros 
kompleksinis 
sutvarkymas ir 
pritaikymas 
bendruomenės 
reikmėms. Buktos 
dvaro rekonstrukcija 
ir pritaikymas 
bendruomenės bei 
kultūros reikmėms.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.06.01.03.04. kultūros paveldo 
objektų pritaikymas 
kultūrinėms ir soc. 
Reikmėms.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:1.06.01.04. Plėtoti bendruomeninei ir NVO veiklai tinkamą infrastruktūrą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

1.06.01.04.01. Skatinti NVO teikti 
socialialinės ir 
sveikatos priežiūros 
paslaugas

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.06.01.04.02. Bendruomenių namų 
rekonstrukcija ir 
pritaikymas vietos 
poreikiams. 
Savivaldybės 
miestelių ir 
gyvenviečių 
gyvenamosios 
aplinkos gerinimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.06.01.04.03. Plėtoti 
bendruomeninei ir 
NVO veiklai tinkamą 
infrastruktūrą 
Kalvarijos 
savivaldybėje

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -SADM R - pagr. - - - - - - - - - -

1.06.01.04.04. Bendruomenių, NVO 
namai.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - - - -

2. Ekonomikos skatinimasPrioritetas

2.01. Sukurti tvarią, tolygią ir efektyvią ekonominę infrastruktūrąTikslas:

Uždavinys:2.01.01. Kurti ir plėsti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP), inovacijų ir kūrybingumo infrastruktūrą ir paslaugas

Priemonė:2.01.01.01. Skatinti kūrybingumo infrastruktūros plėtrą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

2.01.01.01.01. Jaunimo centro 
pastato pritaikymas 
jaunimo 
kūrybingumo 
ugdymui

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija; Ūkio 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-KM/ŪM R - pagr. - - - - - - - - - -
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2.01.01.01.02. Įkurti ir įrengti 
Zyplių menų 
inkubatorių

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija; Ūkio 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-KM/ŪM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.01.01.03. Amatų centras ( 
buves policijos 
pastatas).

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija; Ūkio 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-KM/ŪM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.01.01.04. Paramos verslui 
infrastruktūros 
plėtra (Inovacijų ir 
technologijų parkas; 
verslo misijų 
organizavimas; 
Investavimo 
galimybių duomenų 
bazės sukūrimas; 
investicijas 
skatinančios 
paramos sistemos 
sukūrimas).

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija; Ūkio 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-KM/ŪM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.01.01.05. Skatinti 
kūrybingumo 
infrastruktūros 
plėtrą Kalvarijos 
savivaldybėje.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija; Ūkio 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -KM/ŪM R - pagr. - - - - - - - - - -

Uždavinys:2.01.02. Plėtoti modernią transporto infrastruktūrą ir darnų judumą

Priemonė:2.01.02.01. Sukurti darnią ir subalansuotą miestų transporto sistemą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

2.01.02.01.01. Miestų gatvių 
tvarkymas

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.02.01.02. Gatvių tvarkymas: 
naujų gatvių statyba 
ir gatvių remontas. 
Šakių miesto pietinio 
aplinkkelio 32 km 
gatvių sutvarkymas 
ir remontas. Vasario 
16-osios gatvės 
platinimas su 
apšvietimu ir 
komunikacijų 
tinklais.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.02.01.03. Miesto gatvių 
infrastruktūros 
tvarkymas

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.02.01.04. Miestų gatvių 
tvarkymas. Užtvankų 
rekonstrvimas, 
pritaikant jas 
automobilių ir (arba) 
pėsčiųjų eismui. 
Susisiekimo sistemos 
miesto 
pramoniniuose 
rajonuose 
modernizavimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - - - -
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2.01.02.01.05. Kalvarijos miesto 
gatvių ir šaligatvių 
tvarkymas. Dėl 
nepatenkinamos 
gatvių 
važiuojamosios 
dalies ir šaligatvių 
dangos būklės, 
susidėvėjusių lietaus 
nuotekų tinklų, 
eismo saugumo, 
numatoma atlikti 
pakeisti gatvių ir 
šaligatvių dangą.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -SM R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:2.01.02.02. Skatinti darnų judumą miestuose

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

2.01.02.02.01. Gerinti susisiekimo 
infrastruktūrą 
Vilkaviškio rajone

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.02.02.02. Dviračių ir pėsčiųjų 
takų įrengimas 
rajono savivaldybės 
miestuose

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.02.02.03. Dviračių, pėsčiųjų 
takai.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.02.02.04. Dviračių, pėsčiųjų 
takų tinklo plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.02.02.05. Dviračių ir pėsčiųjų 
takų įrengimas 
Kalvarijos 
savivaldybėje.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -SM R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:2.01.02.03. Modernizuoti kelių ir geležinkelių infrastruktūrą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

2.01.02.03.01. Vietinių gatvių 
dangos gerinimas 
seniūnijose

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.02.03.02. Rajono savivaldybės 
žvirkelių 
asfaltavimas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.02.03.03. Žvirkelių 
asfaltavimas, 
aplinkelis.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.02.03.04. Žvyrkelių 
rekonstrukcijos ir 
asfaltavimo 
projektai. Su „Rail 
Baltica“ susijusios 
infrastruktūros 
plėtra. Savivaldybės 
miestelių ir 
gyvenviečių gatvių 
rekonstrukcija. Tilto 
per Šešupę statyba. 
Lankomų teritorijų 
pasiekiamumo 
gerinimas

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - - - -
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2.01.02.03.05. Rekonstruoti 
savivaldybės kelių 
tinklą. Žvyrkelių 
asfaltavimas 
kaimiškose 
teritorijose.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -SM R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:2.01.02.04. Vystyti aplinką tausojančią ir eismo saugą didinančią infrastruktūrą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

2.01.02.04.01. Eismo saugumo 
priemonių diegimas 
miestuose ir 
gyvenvietėse

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.02.04.02. Triukšmo sienėles, 
šviesoforų, sankryžų 
rekonstravimas, 
pakilimai, kalneliai.  
Dviračių ir pėsčiųjų 
takų ženklinimas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.02.04.03. Triukšmo sienėles, 
šviesoforų, sankryžų 
rekonstravimas, 
pakilimai, kalneliai ir 
kt.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.02.04.04. Triukšmo sienėles, 
šviesoforų, sankryžų 
rekonstravimas, 
pakilimai, kalneliai ir 
kt. Miesto pietinio 
apvažiavimo 
įrengimas. Pėsčiųjų 
tiltų rekonstrukcija ir 
naujų statyba.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.02.04.05. Eismo saugumo 
didinančios 
infrastruktūros 
plėtra Kalvarijos 
savivaldybėje.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -SM R - pagr. - - - - - - - - - -

Uždavinys:2.01.03. Plėtoti turizmo infrastruktūrą, įskaitant kultūros ir gamtos paveldą

Priemonė:2.01.03.01. Skatinti turizmo infrastruktūros plėtrą regionuose

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

2.01.03.01.01. Gerinti kultūros 
paveldo objektų 
(dvarų) 
infrastruktūros 
būklę, materialinę 
bazę bei 
pasiekiamumą

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Ūkio ministerija Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-ŪM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.03.01.02. Rajono turizmo  
infrastuktūros 
plėtros programa: 
kultūros  objektų, 
dvarų, žymių žmonių 
sodybų pritaikymas  
turizmui ir  
viešiesiems turizmo 
poreikiams. 
Kempingų įrengimas 
prie Nemuno ir 
Šešupės. Dviračių 
tako "Panemunių 
žiedas" 
infrastruktūros 
plėtra.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Ūkio ministerija Šakių rajono  
savivaldybė

-ŪM R - pagr. - - - - - - - - - -

Puslapis 22 iš 373 priedas  3 lentelė



2.01.03.01.03. Miesto parko 
infrastruktūros 
gerinimas, 
kempingas.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Ūkio ministerija Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-ŪM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.03.01.04. Kultūros paveldo 
objektų 
rekonstrukcija ir 
pritaikymas turizmo 
poreikiams. 
Kempingo 
infrastruktūros 
įrengimas 
Marijampolės Marių 
parke. Vandens 
trasos Šešupėje 
ženklinimo darbai ir 
infrastruktūros 
įrengimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Ūkio ministerija Marijampolės  
savivaldybė

-ŪM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.03.01.05. 1. Kultūros paveldo 
objektų 
rekonstravimas 
Kalvarijos 
savivaldybėje. 2. 
Poilsiavietės ir 
kempingo įrengimas 
prie Orijos ežero.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Ūkio ministerija Kalvarijos savivaldybė -ŪM R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:2.01.03.02. Vykdyti turizmo rinkodarą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

2.01.03.02.01. Vykdyti turizmo 
rinkodarą 
Sukuriamas 
Marijampolės 
regiono INFOTURAS. 
Sukurta internetinė 
apklikacija, kur 
vaizdo (fotografijų 
pagalba) ir 
virtualiomis valdymo 
priemonėmis 
pristatomas 
Marijampolės 
regionas – 
Marijampolė ir kiti 
regiono miestai.

VšĮ "Sveikatingumo 
idėjos"

Ūkio ministerija Marijampolės apskritis -ŪM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.03.02.02. Plėtoti turizmo 
infrastruktūrą, 
įskaitant kultūros ir 
gamtos paveldą. 
Kvietiškis - žymi 
istorinė Lietuvos 
Pietvakarių regiono 
dalis. 1717-1718 m. 
įkurtas Kvietiškio 
dvaras. XIX a. (1867-
1914) Kvietiškio 
teritorija - buvęs 
Suvalkų gubernijos 
valsčius.

Marijampolės kolegija Ūkio ministerija Marijampolės  
savivaldybė

-ŪM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.03.02.03. Turistinių trasų ir 
lankytinų objektų 
informacinė sklaida.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Ūkio ministerija Šakių rajono  
savivaldybė

-ŪM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.03.02.04. Parengti turizmo 
rinkodaros 
savivaldybėje 
strategiją, 
įgyvendinti joje 
numatytas 
priemones.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Ūkio ministerija Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-ŪM R - pagr. - - - - - - - - - -
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2.01.03.02.05. Turizmo 
informacijos centro 
įkūrimas. 
Savivaldybės 
įvaizdžio formavimo 
ir turistų 
pritraukimo 
priemonių plano 
parengimas ir 
įgyvendinimas. 
Marijampolės 
savivaldybės 
lankytinų vietų 
ženklinimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Ūkio ministerija Marijampolės  
savivaldybė

-ŪM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.03.02.06. Vykdyti turizmo 
rinkodarą Kalvarijos 
savivaldybėje.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Ūkio ministerija Kalvarijos savivaldybė -ŪM R - pagr. - - - - - - - - - -

Uždavinys:2.01.04. Skatinti darnų išteklių naudojimą

Priemonė:2.01.04.01. Skatinti alternatyvių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, gamybą ir skirstymą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

2.01.04.01.01. Vykdyti priemones, 
susijusias su 
geoterminiu pastatų 
šildymu.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.04.01.02. Renovuoti fakultetų 
pastatus (Vytauto 
g.45, 45A, 47), 
(P.Armino g. 90, 92, 
94) pagerinant jų 
energetines 
charakteristikas. 
Projekto tikslas: 
apšiltinti fakultetų 
pastatus, siekiant 
pagerinti šiluminės 
energijos vartojimo 
efektyvumą.

Marijampolės kolegija Energetikos 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.04.01.03. Vykdyti priemones, 
susijusias su 
geoterminio vandens 
panaudojimu pastatų 
šildymui

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.04.01.04. Šiaudų granulių 
gamybos įmonės 
statyba. 
Atsinaujinančių 
energijos išteklių 
(gamtinių atliekų)  
panaudojimas kuro 
gamybai apšildyti 
patalpoms įsigijus 
tam tinkamus 
įrengimus. 
Atsinaujinančių 
gamtos išteklių 
ištyrimas 
savivaldybės 
teritorijoje.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.04.01.05. Šiltinimas, šildymo 
sistemų keitimas, 
biokuras, 
geoterminis 
šildymas, kolektoriai.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - - - -
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2.01.04.01.06. Atsinaujinančių 
energijos šaltinių 
(saulės baterijų, 
saulės kolektorių, 
vėjo jėgainių, 
geoterminio šildymo 
ir t.t.) įrengimas. 
Aplinkosauginio 
švietimo programos 
įgyvendinimas. 
Savivaldybės 
aplinkos 
monitoringo 
sistemos plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.04.01.07. Alternatyvių ir 
atsinaujinančių 
energijos išteklių 
naudojimas, gamyba 
ir skirstymas 
Kalvarijos sav.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -EM R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:2.01.04.02. Remti energijos vartojimo efektyvumą viešosiose infrastruktūrose ir gyvenamųjų namų sektoriuje

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

2.01.04.02.01. Viešos paskirties 
pastatų 
modernizavimas ir 
energetinio 
efektyvumo 
didinimas

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.04.02.02. Visuomeninių 
pastatų šiltinimas, 
rajono kultūros 
centrų šiltinimas, 
šildymo sistemų 
modernizavimas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.04.02.03. Pastatų energetinio 
efektyvumo 
didinimas. Gatvių 
apšvietimo tinklų 
modernizavimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.04.02.04. Pastatų šiltinimas, 
šildymo sistemų 
modernizavimas.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.04.02.05. Viešųjų pastatų ir 
gyvenamųjų namų  
renovacija,diegiant 
energijos vartojimo 
efektyvumą 
didinanačias 
priemones, 
Kalvarijos 
savivaldybėje.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -EM R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:2.01.04.03. Kurti ir diegti modernias energiją tausojančias technologijas

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

2.01.04.03.01. Apšvietimo tinklų 
miestuose ir 
gyvenvietėse 
modernizavimas

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.04.03.02. Miestų ir miestelių 
apšvietimo sistemų 
pakeitimas

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - - - -
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2.01.04.03.03. Apšvietimo sistemų 
rekonstrukcija. 
Šildymo sistemų 
rekonstrukcija. 
Geoterminio šildymo 
sistemų plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.04.03.04. Renovuoti miesto 
gatvių apšvietimą.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.04.03.05. Apšvietimo sistemų 
įrengimas ir 
modernizavimas 
Kalvarijos sav.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -EM R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:2.01.04.04. Didinti energijos išteklių naudojimo efektyvumą visoje šilumos energijos gamybos, tiekimo ir vartojimo grandinėje

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

2.01.04.04.01. Didinant energijos 
naudojimo 
efektyvumą mažinti 
aplinkos taršą

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.04.04.02. Rajono viešosios 
paskirties pastatų 
pritaikymas 
atsinaujinančių 
energijos išteklių 
panaudojimui 
taikant energijos 
tausojimo 
technologijas. Saulės 
kolektorių įrengimas 
vandens ruošimo 
sistemose.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.04.04.03. Katilinių 
modernizavimas. 
Šilumos tinklų 
rekonstrukcija. 
Pastatų šildymo 
sistemų 
rekonstrukcija.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.04.04.04. Renovuoti esamus 
šilumos tinklus, 
mažinant šilumos 
nuostolius.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.04.04.05. Didinti energijos 
išteklių naudojimo 
efektyvumą visoje 
šilumos energijos 
gamybos, tiekimo ir 
vartojimo grandinėje 
Kalvarijos 
savivaldybėje.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -EM R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:2.01.04.05. Plėtoti elektra ir kitais alternatyviais degalais varomų transporto priemonių naudojimą ir skatinti intermodalumą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

2.01.04.05.01. Hibridinių autobusų 
pirkimas

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - - - -

Puslapis 26 iš 373 priedas  3 lentelė



2.01.04.05.02. Elektromobilių 
akumuliatorių 
pakrovimo kolonėlių 
tinklo plėtra.  
Elektromobilių 
naudojimo 
valstybinėse ir 
savivaldos 
institucijose 
skatinimas. 
Ekologiškų miesto 
visuomeninio 
transporto 
priemonių parko 
plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:2.01.04.06. Plėtoti tvarią vandens tiekimo, nuotekų ir atliekų tvarkymo paslaugų sistemą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

2.01.04.06.01. Išplėtoti ir 
modernizuoti 
vandentiekio ir 
buitinių bei lietaus 
nuotekų tinklą

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-AM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.04.06.02. Stambiagabaričių 
atliekų aikštelių 
statyba ir 
medicininių atliekų 
utilizavimas. 
Infekuotų 
medicininių atliekų 
nukenksminimo 
įrangos įdiegimas. 
Vandens tiekimo, 
nuotėkų, lietaus 
paviršinio vandens 
tvarkymo 
infrastruktūrų plėtra 
(statyba ir 
renovacija).

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-AM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.04.06.03. Dumblo apdorojimo 
įrenginių statyba. 
Marijampolės miesto 
vandens tiekimo, 
nuotekų ir lietaus 
kanalizacijos tinklų 
rekonstravimas ir 
plėtra. Savivaldybės 
miestelių ir 
gyvenviečių 
inžinerinių tinklų 
rekonstravimas ir 
plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-AM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.04.06.04. Vandentiekio ir 
nuotekų tinklų 
tiesimas, nuotekų 
valyklos.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-AM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.01.04.06.05. Vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros 
plėtra Kalvarijos 
savivaldybėje.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -AM R - pagr. - - - - - - - - - -

Puslapis 27 iš 373 priedas  3 lentelė



2.02. Didinti teritorinę sanglaudą regionuoseTikslas:

Uždavinys:2.02.01. Gyvenamosioms vietovėms (tikslinėms teritorijoms) būdingų problemų sprendimas, didinant konkurencingumą, ekonomikos augimą ir gyvenamosios vietos patrauklumą

Priemonė:2.02.01.01. Kompleksiškai atnaujinti savivaldybių centrų ir kitų miestų (nuo 6 iki 100 tūkst. gyv.) viešąją infrastruktūrą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

2.02.01.01.01. Vilkaviškio ir 
Kybartų miestų 
centrinių dalių 
viešosios 
infrastruktūros 
kompleksinis 
sutvarkymas

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.02.01.01.02. Trinkelių dangų 
įrengimas, miesto 
skvero ir paežerės 
parko sutvarkymas,  
savivaldybės centro 
gatvių sutvarkymas. 
Miesto parko 
pritaikymas vaikų ir 
jaunimo laisvalaikio 
užimtumui. 
Pramoninės zonos 
įkūrimas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.02.01.01.03. Marijampolės miesto 
viešųjų erdvių ir 
gyvenamųjų kvartalų 
viešosios 
infrastruktūros 
kompleksinis 
sutvarkymas. 
Marijampolės 
botanikos sodo 
įkūrimas ir 
pritaikymas 
visuomenės 
poreikiams.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.02.01.01.04. Kazlų Rūdos miesto 
centro viešųjų erdvių 
sutvarkymas.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.02.01.01.05. Kalvarijos miesto 
urbanistinio centro 
kompleksinis 
sutvarkymas

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

Uždavinys:2.02.02. Gerinti kaimo vietovių gyvenamąją aplinką (kompleksinis kaimo vietovių vystymas ir plėtra)

Priemonė:2.02.02.01. Kompleksiškai atnaujinti 1-6 tūkst. gyventojų turinčių miestų (išskyrus savivaldybių centrus), miestelių ir kaimų bendruomeninę ir viešąją infrastruktūrą (derinant „Urban“ tipo priemonę ir kaimo plėtros politikos priemones)

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

2.02.02.01.01. Pilviškių ir Virbalio 
Viešosios 
infrastruktūros 
atnaujinimas ir 
sukūrimas

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -
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2.02.02.01.02. Rajono savivaldybės 
seniunijų centrų 
sutvarkymas. Verslo 
infrastruktūros 
sukūrimas antrojo 
pasienio punkto 
atidarymui Kudirkos 
Naumiestyje. Lukšių 
kultūros centro 
stogo pakeitimas ir 
šiltinimas, sienų 
šiltinimas, langų ir 
durų keitimas, salės 
įrengimas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.02.02.01.03. Dovinės vingio parko 
kompleksinis 
sutvarkymas ir 
pritaikymas 
visuomenės 
reikmėms. 
Marijampolės 
savivaldybės 
miestelių ir 
gyvenviečių 
kompleksinis viešųjų 
erdvių sutvarkymas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:2.02.02.02. Remti kaimo atnaujinimą ir plėtrą – atnaujinti mažiau kaip 1 tūkst. gyventojų turinčių miestų, miestelių ir kaimų (iki 1 tūkst. gyv.) viešąją infrastruktūrą (taikant kaimo plėtros politikos priemones)

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

2.02.02.02.01. Inžinerinės 
infrastruktūros 
sukūrimas ir 
atnaujinimas, 
atliekant paviršinio 
ar gruntinio vandens 
surinkimą ir 
nuleidimą

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Žemės ūkio 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -ŽŪM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.02.02.02.02. Pagerinti žemės ūkio 
naudmenų būklę 
renovuojant 
melioracijos griovius 
su juose esančiai 
hidrotechniniais 
statiniais - renovuoti 
apie 60 km griovių.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Žemės ūkio 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-ŽŪM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.02.02.02.03. Viešosios 
infrastruktūros 
sukūrimas kaimo 
vietovėse

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Žemės ūkio 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-ŽŪM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.02.02.02.04. Kaimo 
bendruomenių 
centrų, visuomeninės 
paskirties 
laisvalaikio centrų  
pritaikymas 
bendruomenės 
poreikiams, 
visuomeninės 
paskirties aikštynų 
bei poilsio parkų 
įrengimas. Patašinės 
laisvalaikio salės 
remontas – sienų 
šiltinimas, langų 
keitimas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Žemės ūkio 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-ŽŪM R - pagr. - - - - - - - - - -
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2.02.02.02.05. Viešosios 
infrastruktūros 
objektų kaimo 
teritorijose 
atnaujinimas. 
Biologinei įvairovei 
grėsmę keliančių 
svetimžemių augalų 
rūšių naikinimas.  
Melioracijos sistemų 
atnaujinimas ir 
plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Žemės ūkio 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-ŽŪM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.02.02.02.06. savivaldybės 
teritorijoje esančių 
kaimų viešųjų erdvių 
sutvarkymas.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Žemės ūkio 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-ŽŪM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.02.02.02.07. Kompleksinis 
Kalvarijos 
savivaldybės kaimų 
viešosios 
infrastruktūros 
sutvarkymas ir 
plėtra; Užtikrinti 
melioracijos sistemų 
priežiūrą ir gerinti jų 
būklę

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Žemės ūkio 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -ŽŪM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.03. Skatinti verslumą ir verslo plėtrąTikslas:

Uždavinys:2.03.01. Didinti Marijampolės regiono verslo įmonių konkurencingumą

Priemonė:2.03.01.01. Ugdyti verslumo, inovacijų, kūrybiškumo ir kitas kompetencijas

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

2.03.01.01.01. Nuolatiniu procesu 
paversti 
Marijampolės 
regione projektą 
"Pameistrys", kuris 
orientuotas į 
karjeros ugdymą bei 
jaunų žmonių 
užimtumą 
Marijampolės, 
Kalvarijos, Kazlų 
Rūdos, Vilkaviškio 
miestuose.

Asociacija 
„Marijampoliečiai“

Ūkio ministerija Marijampolės apskritis -ŪM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.03.01.01.02. „Pasilik Mieste“ - tai 
projekto dalyvių 
sukurtas aštuonių 
vaizdo reportažų 
ciklas, kurio tikslas 
yra supažindinti 
jaunus žmones su 
audiovizualiniu 
menu, ugdyti 
gebėjimus dirbti su 
video medžiaga.

Asociacija 
„Marijampoliečiai“

Ūkio ministerija Marijampolės apskritis -ŪM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.03.01.01.03. Nuolat pagal 
suformuotus ir 
atnaujinamus 
regiono įmonių 
poreikius tobulinami 
jų specialistų 
įgūdžiai ir ugdomos 
kompetencijos.

Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų 
rūmų Marijampolės 
filialas

Ūkio ministerija Marijampolės apskritis -ŪM R - pagr. - - - - - - - - - -
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Priemonė:2.03.01.02. Skatinti jaunimo verslumą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

2.03.01.02.01. Skatinti jaunimo 
verslumą
Organizuoj
amos vasaros 
jaunimo verslumo 
stovyklos, kur 
„miksuojami“ 
išskirtinių gebėjimų 
vaikai.

VšĮ "Sveikatingumo 
idėjos"

Ūkio ministerija Marijampolės apskritis -ŪM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.03.01.02.02. Nuolat 
organizuojamos 
ekskursijos po 
regiono verslo 
įmones, rengiami 
verslumo skatinimo 
konkursai, "atvirų 
durų dienos", 
mentorystės 
programos.

Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų 
rūmų Marijampolės 
filialas

Ūkio ministerija Marijampolės apskritis -ŪM R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:2.03.01.03. Skatinti naujų įmonių steigimą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

2.03.01.03.01. Skatinti verslumą 
įkuriant ir įrengiant 
Šakiuose verslo 
inkubatorių.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Ūkio ministerija Šakių rajono  
savivaldybė

-ŪM R - pagr. - - - - - - - - - -

2.03.01.03.02. Naujai pradedančių 
verslą įmonių 
konsultavimas 
steigimo klausimais, 
patalpų nuomai ir 
kitoms paslaugoms

Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų 
rūmų Marijampolės 
filialas

Ūkio ministerija Marijampolės apskritis -ŪM R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:2.03.01.04. Skatinti mikro įmonių steigimą ir konkurencingumą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

2.03.01.04.01. VIRTUALUS 
ASISTENTAS. Įkurtas 
vietinis arba pasienio 
jaunimo kūrybinės 
raidos, verslumo ir 
inovacijų ugdymo 
centras. Mikro 
įmonių steigimo ir 
konkurencingumo 
skatinimas pasienio 
regione per sukurtą 
inovatyvių įmonių 
moderatorių.

Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų 
rūmų Marijampolės 
filialas

Ūkio ministerija Marijampolės apskritis -ŪM R - pagr. - - - - - - - - - -
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Priemonė:2.03.01.05. Sukurti vieningą kompiuterizuotą regiono verslo informacinę duomenų bazę

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

2.03.01.05.01. Atlikta verslo įmonių 
sektorinė analizė 
(per pardavimų 
apimtis, darbuotojų 
skaičių, specialistus 
ir kitus pjūvius). 
Veikia įmonių 
duomenų bazė 
(vieno lango 
principu).

Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų 
rūmų Marijampolės 
filialas

Ūkio ministerija Marijampolės apskritis -ŪM R - pagr. - - - - - - - - - -

3. Pažangus valdymasPrioritetas

3.01. Stiprinti strategines kompetencijas viešojo valdymo institucijose ir gerinti šių institucijų veiklos valdymąTikslas:

Uždavinys:3.01.01. Diegti į rezultatus orientuotą valdymą ir didinti viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą

Priemonė:3.01.01.01. Diegti projektų/procesų valdymą, kokybės vadybos sistemas, metodus ir kitas veiklos valdymo gerinimo priemones, vykdyti viešojo valdymo institucijų ir įstaigų valdymo stebėseną ir kokybės vertinimus

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

3.01.01.01.01. Techninės bazės 
Marijampolės 
kolegijoje, 
atitinkančios 
tarptautinių 
standartų ISO14001 
ir OHSAS 18001  
reikalavimus, 
atnaujinimas ir 
įdiegimas; veiklos 
procesų pagal šiuos 
standartus 
sertifikavimas ir 
priežiūra.

Marijampolės kolegija Vidaus reikalų 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

3.01.01.01.02. Kokybės vadybos 
sistemos įdeigimas 
Vilkaviškio rajono 
savivaldybės 
administracijoje ir 
savivaldybės 
įstaigose

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

3.01.01.01.03. Rajono strateginio 
planavimo ir rajono 
biudžeto formavimo 
kompiuterinei 
programos ir įrangos 
įsigijimas bei 
įdiegimas, 
buhalterinės 
apskaitos ir iždo 
kompiterinių 
programų 
atnaujinimas ir 
įdiegimas 
(informacijos 
apskaitos sistemos). 

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

3.01.01.01.04. ISO ir panašių 
kokybės vadybos 
standartų diegimas. 
Techninės bazės 
atnaujinimas. 
Marijampolės 
savivaldybės plėtros 
strateginio plano 
parengimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -
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3.01.01.01.05. Diegti 
projektų/procesų 
valdymą, kokybės 
vadybos sistemas, 
metodus ir kitas 
veiklos valdymo 
gerinimo priemones, 
vykdyti viešojo 
valdymo institucijų ir 
įstaigų valdymo 
stebėseną ir kokybės 
vertinimus 
Kalvarijos 
savivaldybėje.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

3.01.01.01.06. ISO standartų 
diegimas, techninės 
bazės atnaujinimas.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:3.01.01.02. Didinti viešajam valdymui skiriamų išteklių (įskaitant valstybės valdomo komercinio ir nekomercinio turto) valdymo efektyvumą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

3.01.01.02.01. Teritorijų planavimo 
dokumentų rengimas

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

3.01.01.02.02. Rajono savivaldybei 
nuosavybės teise 
priklausančio ir 
pasitikėjimo teise 
valdomo turto 
apskaita IT  
priemonėmis, rajono 
savivaldybei 
nuosavybės teise 
priklausančio būsto 
kadastrinių 
matavimų atlikimas 
ir įteisinimas, žemės 
sklypų suformavimas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

3.01.01.02.03. Teritorijų planavimo 
dokumentų 
rengimas. 
Savivaldybės 
nuosavybės teise 
valdomo turto turto 
inventorizavimas, 
apskaita, teisinė 
registracija. 
Kadastriniai 
matavimai. Miestų, 
miestelių ir kitų 
administracinių 
darinų teritorijų ribų 
nustatymas ir 
įteisinimas

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

3.01.01.02.04. Teritorijų 
planavimas, turto 
apskaita, įteisinimo 
dokumentų bei 
techninių 
dokumentų rengimas

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

3.01.01.02.05. Teritorijų 
planavimas, turto 
apskaita, įteisinimas 
(kelių, kanalizacijos 
tinklų 
registravimas), 
sklypų, 
administracinių 
teritorijų ribos.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -
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Uždavinys:3.01.02. Stiprinti institucinius gebėjimus ir didinti valstybės tarnybos patrauklumą

Priemonė:3.01.02.01. Tobulinti viešojo valdymo institucijų vidaus administravimą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

3.01.02.01.01. Mokymai valstybės 
tarnautojams

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

3.01.02.01.02. Vidaus 
administravimo 
tobulinimas  
procedūrų rajono 
savivaldybėje. Įsigyti 
programinę įrangą  
vidaus 
administravimo ir 
procedūrų 
tobulinimui. 
Mokymų programa 
strateginio valdymo, 
planavimo 
žmogiškųjų išteklių 
valdymo siekiant 
efektyviai 
įgyvendinti organi

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

3.01.02.01.03. Marijampolės 
savivaldybės 
administracijos 
informacinių sistemų 
plėtra. Valstybės 
tarnautojų ir viešojo 
administravimo 
institucijų 
darbuotojų 
kvalifikacijos 
tobulinimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

3.01.02.01.04. Kalvarijos sav. vidaus 
administravimo, 
procedūrų 
tobulinimas

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

3.01.02.01.05. Viešojo 
administravimo  
tobulinimas.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:3.01.02.02. Stiprinti aukštesniųjų kategorijų ir vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų grandį ir valstybės pareigūnų (įstaigų vadovų) ir tarnautojų gebėjimus ir kompetenciją

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

3.01.02.02.01. Kvalifikacijos 
kėlimas. Viešojo 
administravimo ir 
strateginių tikslų 
įgyvendinimo 
efektyvumo 
didinimas rajono 
savivaldybėje. 
Mokymų programa  
strateginio valdymo, 
planavimo 
žmogiškųjų išteklių 
valdymo siekiant 
efektyvumo.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

3.01.02.02.02. Aukštesniųjų 
kategorijų ir 
vadovaujančiųjų 
valstybės tranautojų 
kvalifikacijos kėlimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -
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3.01.02.02.03. Viešąsias paslaugas 
teikiančių 
darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimas 
Kalvarijos sav

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

3.01.02.02.04. Kvalifikacijos 
kėlimas.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:3.01.02.03. Diegti ir plėtoti kompetencijomis grįsto veiklos valdymo modelį

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

3.01.02.03.01. Vladymo procesų, 
procedūrų 
tobulinimas.  
Administracinės 
struktūros 
efektyvumo 
įvertinimas ir 
tobulinimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

3.01.02.03.02. Procesų, procedūrų 
tobulinimas

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

3.02. Skatinti visuomenės dalyvavimą viešajame valdyme ir gerinti viešojo valdymo paslaugų kokybęTikslas:

Uždavinys:3.02.01. Sudaryti sąlygas visuomenei dalyvauti viešojo valdymo procesuose

Priemonė:3.02.01.01. Tobulinti konsultacijų su visuomene teisinį reglamentavimą, sukurti efektyvų konsultavimosi su visuomene mechanizmą, plėsti konsultavimosi būdus ir vykdyti konsultacijas su visuomene dėl jai aktualių viešojo valdymo klausimų

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

3.02.01.01.01. E-demokratijos 
priemonės. 
Visuomenės 
apklausų 
organizavimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

3.02.01.01.02. Programa “E-Šakiai 
2“

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:3.02.01.02. Skatinti gyventojus ir vietos bendruomenes dalyvauti sprendžiant viešuosius vietos reikalus

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

3.02.01.02.01. Projekto tikslas – 
supažindinti 
Marijampolės 9 – 12 
klasių moksleivius, 
Marijampolės 
kolegijos studentus 
ir Marijampolės 
profesinio rengimo 
centro moksleivius 
su Marijampolės 
savivaldybės tarybos 
ir administracijos 
darbu.

Asociacija 
„Marijampoliečiai“

Vidaus reikalų 
ministerija

Marijampolės apskritis -VRM R - pagr. - - - - - - - - - -
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3.02.01.02.02. Parama vietos 
bendruomenės 
iniciatyvoms. 
Komunikacijos 
sistemos tarp 
gyventojų (vietos 
bendruomenės) ir 
valdžios institucijų 
sukūrimas ir jos 
veiklos užtikrinimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

3.02.01.02.03. Programa “E-Šakiai 
2“. Kokybės valdymo 
sistemų diegimas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

3.02.01.02.04. Skatinti gyventojus ir 
vietos 
bendruomenes 
dalyvauti 
sprendžiant 
viešuosius vietos 
reikalus Kalvarijos 
savivaldybėje.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:3.02.01.03. Didinti seniūno veiklos efektyvumą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

3.02.01.03.01. Seniūnijų 
administracinių 
patalpų 
rekonstrukcija ar 
modernizavimas.Prie
monių  veiklai gerinti 
įsigijimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

3.02.01.03.02. Priemonių įsigijimas 
seniūno veiklai 
gerinti.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:3.02.01.04. Kurti elektroninės demokratijos, skaidrumo ir viešumo sprendimus ir priemones

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

3.02.01.04.01. E-demokratija. Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

3.02.01.04.02. E. sveikata Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

3.02.01.04.03. Kurti elektroninės 
demokratijos, 
skaidrumo ir 
viešumo sprendimus 
ir priemones 
Kalvarijos 
savivaldybėje.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

Uždavinys:3.02.02. Gerinti asmenų aptarnavimą viešojo valdymo institucijose ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei

Priemonė:3.02.02.01. Didinti paslaugų prieinamumą ir užtikrinti vartotojų poreikiais ir efektyvumu grįstą paslaugų įvairovę

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

3.02.02.01.01. Elektroninėje 
erdvėje teikiamų 
viešųjų paslaugų 
brandos padidinimas 
iki penktojo lygio.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -
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3.02.02.01.02. Didinti paslaugų 
prieinamumą ir 
užtikrinti vartotojų 
poreikiais ir 
efektyvumu grįstą 
paslaugų įvairovę 
Kalvarijos 
savivaldybėje.

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

Priemonė:3.02.02.02. Gerinti asmenų aptarnavimo kokybę taikant vieno langelio principą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas * Pagrindinė veiklų 
grupė

Kodas (I) Susijusi veiklų 
grupė (I)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV)

3.02.02.02.01. Tikslinamas 
aprašymas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

3.02.02.02.02. Įdiegti "vieno 
langelio sistemą"

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - - - -

* Veiklų grupių kodai nurodyti 7? priede

Puslapis 37 iš 373 priedas  3 lentelė



Regionų plėtros planų rengimo metodikos
3 priedas

4 lentelė. Projektams priskirti produkto vertinimo kriterijai

1. Žmogus ir visuomenėPrioritetas

1.01. Skatinti mokytis visą gyvenimąTikslas:

Uždavinys:1.01.01. Gerinti švietimo kokybę, prieinamumą ir didinti paslaugų įvairovę

Priemonė:1.01.01.01. Modernizuoti švietimo įstaigų ir aukštųjų mokyklų infrastruktūrą, mokymosi ir ugdymo aplinkas, diegti pažangias (IT ir kitas) technologijas

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

1.01.01.01.01. Vidaus remontas, 
mokymo priemonės; 
labarotorijų 
įrengimas/moderniza
vimas.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir mokslo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.01.01.01.02. Švietimo įstaigų 
modernizavimas 
Kalvarijos 
savivaldybėje

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Švietimo ir mokslo 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.01.01.01.03. Pertvarkyti studijoms 
skirtas erdves, 
aprūpinti 
šiuolaikiška studijų ir 
IT įranga ir 
priemonėmis  
Planuojamos 
projekto 
įgyvendinimo 
veiklos: Verslo ir 
technologijų 
fakulteto 
Centriniuose 
rūmuose įrengti 
bevielio interneto 
erdves.

Marijampolės kolegija Švietimo ir mokslo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.01.01.01.04. Modernizuoti 
Edukologijos ir 
socialinio darbo 
fakulteto ir Verslo ir 
technologijų 
fakulteto bibliotekas 
ir skaityklas, kurių  
paslaugomis 
naudojasi kolegijos 
studentai, kursų ir 
seminarų klausytojai, 
universitetinių 
studijų magistrantai.

Marijampolės kolegija Švietimo ir mokslo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.01.01.01.05. Modernizuoti ESDF 
centrinių rūmų 
(Vytauto g.47) 
studijų erdves  ir jose 
esančią įrangą, 
diegiant pažangias 
technologijas. 
Projekto tikslas: 
modernizuoti ESDF 
centrinių rūmų 
infrastruktūrą, 
pritaikant ją 
šiuolaikinių studijų 
poreikiams.

Marijampolės kolegija Švietimo ir mokslo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -
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1.01.01.01.06. Modernizuoti ir 
kompleksiškai 
sutvarkyti ESDF 
teritoriją derinant 
2019 m. 100-metį 
minėsiančios 
Mokytojų seminarijos 
kultūros paveldo 
reikalavimus ir 
šiuolaikines reikmes. 
Projekto tikslas: 
kompleksiškai 
atnaujinti ESDF 
teritoriją.

Marijampolės kolegija Švietimo ir mokslo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.01.01.01.07. Modernizuoti 
bendrabučių Nr.1 
(Vytauto g.49) 
penktąjį aukštą ir 
VTF bendrabutį Nr.3 
(P.Armino g. 94), 
pritaikantjį juos 
studentų ir 
atvykstančių 
dėstytojų bei 
kolegijos svečių 
gyvenimo reikmėms. 
Projekto tikslas: 
rekonstruoti ir 
atnaujinti 
bendrabučius.

Marijampolės kolegija Švietimo ir mokslo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.01.01.01.08. Švietimo įstaigų 
pastatų 
rekonstrukcija ir 
vidaus patalpų 
atnaujinimas, 
mokymo priemonės, 
laboratorijų 
įrengimas ir 
modernizavimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir mokslo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.01.01.01.09. Švietimo įstaigų 
patalpų vidaus 
remontas ir 
technologijų 
įsigijimas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir mokslo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.01.01.01.10. Švietimo įstaigų 
modernizavimas 
gerinant mokymosi 
aplinką ir diegiant 
pažangias 
technologijas

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir mokslo 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Priemonė:1.01.01.02. Modernizuoti ugdymo, mokymo ir studijų bei kvalifikacijos tobulinimo programas ir tam pritaikyti mokymosi priemones

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

1.01.01.02.01. Atnaujinti esamas ir 
rengti naujas studijų 
programas 
atsižvelgiant į 
besikeičiančius darbo 
rinkos poreikius.  
Projekto tikslas: 
atlikti mokslinį 
tyrimą, kad 
išsiaiškinti profesijų 
plėtojimosi 
galimybes ir  darbo 
vietų pasiūlos 
perspektyvas regione.

Marijampolės kolegija Švietimo ir mokslo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Puslapis 2 iš 363 priedas  4 lentelė



1.01.01.02.02. Modernizuoti 
Automobilių 
techninio 
eksploatavimo ir 
Informacinių sistemų 
technologijos studijų 
programas, tobulinti  
mokslo taikomųjų 
tyrimų ir studentų 
praktinio mokymo 
bazę. Projekto tikslas: 
modernizuoti fizinę 
ir informacinę studijų 
bazę.

Marijampolės kolegija Švietimo ir mokslo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.01.01.02.03. Mokymo kabinetų 
įrengimas rajono 
gimnazijose 
aprūpinant 
moderniomis 
mokymo 
priemonėmis.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir mokslo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.01.01.02.04. Švietimo įstaigų 
mokymo priemonių 
įsigijimas ir 
atnaujinimas, 
mokymo programų 
tobulinimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir mokslo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.01.01.02.05. Mokymo 
priemonėms įsigyti, 
programoms 
tobulinti; vykdytojai - 
švietimo įstaigos.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir mokslo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.01.01.02.06. Ugdymo, mokymų 
programų 
modernizavimas ir 
tam mokymosi 
priemonių 
pritaikymas

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Švietimo ir mokslo 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.01.01.02.07. Modernizuoti studijų 
programas, įrengiant 
psichologijos studijų 
centrą (Vytauto g. 47, 
Marijampolė), kuris 
reikalingas studentų 
praktiniam 
psichologiniam 
rengimui bei 10-12 
klasių mokinių 
psichologiniam 
švietimui.

Marijampolės kolegija Švietimo ir mokslo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Priemonė:1.01.01.03. Plėtoti vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybes (ypač kaimo vietovėse)

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

1.01.01.03.01. Plėtoti vaikų ir 
jaunimo neformalaus 
ugdymosi galimybes 
(ypač kaimo 
vietovėse). Projektas 
„OLIMPINĖS 
ŽAIDYNĖS“ – ugdyti 
organizuotumo, 
verslumo, vadybos, 
sveikatingumo 
įgūdžius ir 
kompetencijas per 
vaikams ir jaunimui 
aktualiausią formą – 
sportą.

VšĮ "Sveikatingumo 
idėjos"

Švietimo ir mokslo 
ministerija

Marijampolės apskritis -ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Puslapis 3 iš 363 priedas  4 lentelė



1.01.01.03.02. Daugiafunkcio 
užimtumo dienos 
centro steigimas ir 
pastato remontas

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir mokslo 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.01.01.03.03. Gimnazijų, mokyklų 
stadijonų tvarkymai, 
Riedutininkų 
aikštelės įrengimas. 
Čiuožykla.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir mokslo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.01.01.03.04. Sporto aikštynų 
(futbolo, krepšinio) 
atnaujinimas. Sporto 
infrastruktūros 
plėtra. Daugiafunkcių 
centrų steigimas. 
Dailės, muzikos ir kt. 
menų ugdymui 
palankios aplinkos 
kūrimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir mokslo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.01.01.03.05. sporto 
infrastruktūra, 
daugiafunkciai 
centrai, dailės, 
muzikos ir kt. 
ugdymui palanki 
aplinka.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir mokslo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.01.01.03.06. Vaikų ir jaunimo 
neformalaus 
ugdymosi plėtra bei 
sveikos gyvensenos 
skatinimas Kalvarijos 
savivaldybėje 
(aikštynai, sporto 
infrastruktūra, 
daugiafunkciai 
centrai, dailė, muzika 
ir kt. ugdymui 
palanki aplinka)

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Švietimo ir mokslo 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.01.01.03.07. Daugiafunkcių centrų 
infrastruktūros 
plėtra. Kompiuterinio 
raštingumo plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir mokslo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Priemonė:1.01.01.04. Stiprinti kultūros ir švietimo įstaigų (muziejų, bibliotekų, meno veiklas vykdančių centrų ir kt.) galimybes teikti formalaus ir neformalaus vaikų bei suaugusiųjų ugdymo paslaugas

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

1.01.01.04.01. Muzikos mokyklos 
funkcijų išplėtimas 
pertvarkant ją į meno 
mokyklą

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija; 
Švietimo ir mokslo 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-KM/ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.01.01.04.02. Atvirų erdvių 
įkūrimas prie įvairių 
intitucijų (bibliotekų, 
kultūros centrų ir kt.).

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija; 
Švietimo ir mokslo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-KM/ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.01.01.04.03. Bibliotekų, muziejų 
pastatų 
rekonstrukcija, 
infrastruktūros 
atnaujinimas ir 
materialinės bazės 
stiprinimas. Muziejų 
ekspozicijų 
modernizavimas. 
Neformaliojo 
švietimo įstaigų 
pastatų 
rekonstrukcija, 
infrastruktūros 
atnaujinimas ir 
paslaugų plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija; 
Švietimo ir mokslo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-KM/ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Puslapis 4 iš 363 priedas  4 lentelė



1.01.01.04.04. Viešosios bibliotekos  
ir jos padalinių 
kaimuose, UDC 
teikiamų paslaugų 
kokybės gerinimas.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija; 
Švietimo ir mokslo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-KM/ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.01.01.04.05. Kultūros objektų, 
bibliotekų, muziejų 
modernizavimas 
Kalvarijos 
savivaldybėje

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija; 
Švietimo ir mokslo 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -KM/ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.01.01.04.06. Parama 
savanoriškoms 
nevyriausybinėms 
organizacijoms. 
Savišvietos 
infrastruktūros 
plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija; 
Švietimo ir mokslo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-KM/ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.01.01.04.07. Giedrų jaunimo ir 
suaugusiųjų 
mokyklos ugdymo 
sąlygų gerinimas

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija; 
Švietimo ir mokslo 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-KM/ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Uždavinys:1.01.02. Sukurti sąlygas ir paskatas suaugusiųjų mokymuisi

Priemonė:1.01.02.01. Suaugusiųjų socialinės ir skaitmeninės atskirties mažinimas, didinant ir panaudojant neformalaus švietimo galimybes (skiriant prioritetą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, vyresnio amžiaus žmonėms, kaimo vietovių gyventojams)

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

1.01.02.01.01. Suaugusiųjų 
socialinės ir 
skaitmeninės 
atskirties mažinimas, 
didinant ir 
panaudojant 
neformalaus švietimo 
galimybes (skiriant 
prioritetą socialinę 
atskirtį patiriantiems 
asmenims, vyresnio 
amžiaus žmonėms, 
kaimo vietovių 
gyventojams) 
Kalvarijos sav.

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Švietimo ir mokslo 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Priemonė:1.01.02.03. Mokymasis visą gyvenimą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

1.01.02.03.01. DARBUOTOJŲ 
FABRIKAS. 
Mokymasis visą 
gyvenimą. 
Kompetencijų 
ugdymas su tikslu 
suteikti reikalingą 
kvalifikaciją arba 
perkvalifikuoti 
norinčius įgyti naujų 
kompetencijų.

VšĮ "Sveikatingumo 
idėjos"

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Marijampolės apskritis -SADM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Puslapis 5 iš 363 priedas  4 lentelė



1.02. Stiprinti tapatybę, pilietiškumą, atsakomybę ir bendradarbiavimąTikslas:

Uždavinys:1.02.01. Išsaugoti kultūros paveldą ir skatinti pilietiškumą

Priemonė:1.02.01.01. Teikti paramą iniciatyvoms, siekiančioms prižiūrėti, aktualizuoti ir propaguoti lokalinius (kaimo, regiono) kultūrinės atminties objektus (įskaitant etnografinių kaimų atgaivinimą)

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

1.02.01.01.01. Zanavykų krašto 
kultūrinės atminties 
objektų puoselėjimas. 
Antrasis Kudirkos 
Naumiesčio Šv. 
Kryžiaus Atradimo 
parapijos bažnyčios 
fasado tvoros ir vartų 
tvarkymo etapas 
(paveldo objektas, 
paminklas). 
Valakbūdžio 
bažnyčia. 
Griškabūdžio 
bažnyčia.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.02.01.01.02. Tautkaičių kaimo 
klojimo teatro 
„Gegnė“ 
infrastruktūros 
plėtra. Buktos dvaro 
rekonstrukcija ir 
pritaikymas turizmo 
reikmėms. Piliakalnių 
pritaikymas turistų 
lankymui. Įžymių 
žmonių tėviškių 
pritaikymas turistų 
lakymui.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.02.01.01.03. Kalvarijos sav. 
piliakalnių, lankytinų 
objektų, įžymių 
žmonių muziejų ir 
pan. pritaikymas

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.02.01.01.04. Višakio Rūdos 
etnografinio kaimo 
atgaivinimas

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Priemonė:1.02.01.02. Skatinti savanorystę ir bendruomeniniu vienijimusi grindžiamą vaikų ir jaunimo veiklą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

1.02.01.02.01. Suburti jaunimo 
organizacijas rūpintis 
Miesto užimtumu ir 
Marijampolės 
parkais. Kiekviena 
jaunimo organizacija 
turėtų po vieną dieną 
per savaitę parke ir 
galėtų įgyvendinti 
savo veiklas, 
organizuojant kino, 
teatro, kultūros, 
poezijos, dailės.

Asociacija 
„Marijampoliečiai“

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Marijampolės apskritis -SADM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Puslapis 6 iš 363 priedas  4 lentelė



1.02.01.02.02. Skatinti savanorystę 
ir bendruomeniniu 
vienijimusi 
grindžiamą vaikų ir 
jaunimo veiklą. 
Projektas 
„SAVANORIŲ 
FABRIKAS“ – 
neformalaus ugdymo 
metodais ir 
„Virtualaus jaunimo 
centro“ pagalba burti 
ir ugdyti vaikų ir 
jaunimo veiklą.

VšĮ "Sveikatingumo 
idėjos"

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Marijampolės apskritis -SADM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.02.01.02.03. Skatinti ir remti 
formalių ir 
neformalių jaunimo 
grupių steigimąsi

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.02.01.02.04. Savanorystės 
skatinimo programa 
rajono 
jaunimui,vaikų ir 
jaunimo užimtumo ir 
užsiėmimų 
organizavimas 
(išvykos, stovyklos, 
sąskrydžiai).

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.02.01.02.05. Parama jaunimo 
organizacijoms. 
Atviro jaunimo 
centro įsteigimas ir 
plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.02.01.02.06. Vaikų, jaunimo ir 
NVO organizacijų 
iniciatyvų rėmimas

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -SADM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.02.01.02.07. Jaunimo organizacijų 
rėmimui, vykdytojai - 
jaunimo 
organizacijos ir pan..

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.03. Skatinti kūrybiškumą, verslumą ir lyderystęTikslas:

Uždavinys:1.03.01. Skatinti kūrybiškumą ir dalyvavimą kultūrinėje veikloje

Priemonė:1.03.01.01. Remti į vaikus ir jaunimą orientuotus nacionalinio lygmens kultūros reiškinius ir lokalias kūrybines iniciatyvas

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

1.03.01.01.01. Organizuoti ir remti 
tradicinius 
Vilkaviškio krašto 
kultūrinius renginius

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.03.01.01.02. Rajono jaunimo 
diena "Įjunk šviesą"

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.03.01.01.03. Švenčių, festivalių 
rėmimas. Parama 
kultūros įstaigoms ir 
menininkų 
organizacijoms.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.03.01.01.04. Kūrybinių iniciatyvų 
rėmimas

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.03.01.01.05. Švenčių, festivalių 
rėmimas.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Puslapis 7 iš 363 priedas  4 lentelė



Priemonė:1.03.01.02. Plėtoti kūryba paremtas partnerystes

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

1.03.01.02.01. Plėtoti kūryba 
paremtas 
partnerystes. 
Projektas „jaunimo ir 
suaugusiųjų kūrybos 
partnerystės“ – 
regiono meno ir 
kūrybiškumo 5-14 
dienų stovyklos / 
plenera, į kurias 
susiburia regiono 
jaunimo ir 
suaugusiųjų meno 
kūrėjai – 
profesionalai ir 
mėgėjai.

VšĮ "Sveikatingumo 
idėjos"

Kultūros 
ministerija

Marijampolės apskritis -KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.03.01.02.02. Didinti Vilkaviškio 
krašto kultūrinį 
patrauklumą - 
kasmetinių 
kūrybinių-kultūrinių 
plenerų 
organizavimas

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.03.01.02.03. Tarptautinis folkloro 
festivalis, miesto 
dienos; muzikos, 
šokio ir teatro 
tarptautiniai 
projektai 
,"Kūribiškumas be 
sienų",   plenerai 
"Zyplių žiogai"ir kt.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.03.01.02.04. Plenerų, kūrybinių 
stovyklų ir pan. 
renginių 
organizavimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.03.01.02.05. Kūryba paremtų 
partnerysčių plėtra 
Kalvarijos 
savivaldybėje

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.03.01.02.06. Plenerai, kūrybinės 
stovyklos ir pan.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Priemonė:1.03.01.03. Remti iniciatyvas, skatinančias profesionalių menininkų įtraukimą į lokalinius kultūrinius projektus

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

1.03.01.03.01. Organizuoti 
tradicines miestelių 
šventes

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.03.01.03.02. Profesionalaus meno 
sklaida regione 
(projektai: 
profenaliosios 
muzikos festivalis, 
dailininkų pleneras, 
skulptorių 
simpoziumas)

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Puslapis 8 iš 363 priedas  4 lentelė



1.03.01.03.03. Remti žinomų 
meninkų dalyvavimą 
„Miesto dienų“, 
kituose kultūriniuose 
renginiuose.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.03.01.03.04. Iniciatyvų, 
skatinančių 
profesionalių 
meninikų įtraukimą į 
lokalinius kultūrinius 
renginius, rėmimas 
Kalvarijos 
savivaldybėje

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.03.01.03.05. Miesto dienos,  
kultūriniai renginiai

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Priemonė:1.03.01.04. Remti kultūros vartojimo ir kultūros poreikio ugdymo iniciatyvas

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

1.03.01.04.01. Remti kultūros 
poreikio ir kultūros 
ugdymo iniciatyvas. 
Projektas „Menas iš 
arti“ yra skirtas 
nuolat stebėti, kas 
vyksta Lietuvoje ir 
užsienyje ir 
„karščiausią“ 
produktą – spektaklį, 
video filmą, parodą, 
pasirodymą pristatyti 
Marijampolėje.

VšĮ "Sveikatingumo 
idėjos"

Kultūros 
ministerija

Marijampolės apskritis -KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.03.01.04.02. Skatinti ir remti 
Paežerių dvare 
vykstančius 
kultūrinius renginius, 
pritraukti turistus iš 
Lietuvos ir užsienio 
šalių

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.03.01.04.03. Bendruomenių ir 
mažųjų miestelių 
renginiai (miestelių 
ir kaimų šventės).

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.03.01.04.04. Parama 
šviečiamiesiems 
kultūros renginiams.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Priemonė:1.03.01.05. Remti naujoviškas socialines ir kultūrines (įskaitant kolektyvinės kūrybos) iniciatyvas, susijusias su miestų mikrorajonuose ir regionuose gyvenančių, socialinę atskirtį patiriančių ar kitų specifinių gyventojų grupių įtraukimu į kultūros kūrimą, sklaidą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

1.03.01.05.01. Socialinių  ir 
kultūrinių iniciatyvų 
programa - Šakių 
neformatas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.03.01.05.02. Parama 
savanoriškoms 
organizacijoms, ypač 
tas, kurių veikloje 
dalyvauja pensijinio 
amžiaus asmenys. 
Parama 
savanoriškoms 
kultūrinėms 
organizacijoms.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Puslapis 9 iš 363 priedas  4 lentelė



1.04. Skatinti žinių kūrimą, sklaidą ir panaudojimąTikslas:

Uždavinys:1.04.01. Skatinti ankstyvą vaikų ir jaunimo įsitraukimą į MTEP veiklas

Priemonė:1.04.01.01. Stiprinti technologijų mokymą formaliajame ir neformaliajame švietime

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

1.04.01.01.01. Darbinių įgūdžių 
formavimas 
Planuojamos 
projekto 
įgyvendinimo 
veiklos: įkurti augalų 
apsaugos mokymo 
centrą Žemės ūkio 
technologijų studijų 
programos studentų, 
augalų apsaugos 
specialistų rengimui 
ir mokymams, 
darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimui.

Marijampolės kolegija Švietimo ir mokslo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.04.01.01.02. Modernaus verslo ir 
vadybos kabineto 
įrengimas gimnazijoje

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir mokslo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.04.01.01.03. Žinių sklaidos centro 
statyba. Technologijų 
mokymo kabinetų 
įrengimas ir 
aprūpinimas 
bendrojo ugdymo 
švietimo įstaigose. 
Darbinių įgūdžių 
formavimas, parama 
gyventojų 
perkvalifikavimo 
veikloms.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir mokslo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.04.01.01.04. Technologijų 
mokymo stiprinimas 
formaliajame ir 
neformaliajame 
švietime

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Švietimo ir mokslo 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.05. Didinti gyventojų gerovę ir socialinę aprėptį bei ugdyti sveiką gyvensenąTikslas:

Uždavinys:1.05.01. Siekti vaiko ir šeimos gerovės

Priemonė:1.05.01.01. Didinti vaikų priežiūros ikimokyklinių įstaigų ir neformalaus švietimo prieinamumą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

1.05.01.01.01. Vidinio intraneto 
įdiegimas  
ikimokyklinėse 
ugdymo įstaigose

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir mokslo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.05.01.01.02. Vaikų lopšelių 
darželių pastatų 
rekonstrukcija ir 
vidaus patalpų bei 
inžinerinių sistemų 
rekonstrukcija. 
Mokymo ir ugdymo 
priemonių įsigijimas. 
Daugiafunkcių centrų 
aprūpinimas 
mokymo ir ugdymo 
priemonėmis.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir mokslo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Puslapis 10 iš 363 priedas  4 lentelė



1.05.01.01.03. Kalvarijos sav. 
ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų 
aplinkos 
modernizavimas 

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Švietimo ir mokslo 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.05.01.01.04. Darželių vidaus 
remontas, priemonių 
įsigijimas.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Švietimo ir mokslo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Priemonė:1.05.01.02. Užtikrinti kompleksinių paslaugų (socialinių, sveikatos, švietimo ir kt.) vaikui ir šeimai prieinamumą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

1.05.01.02.01. Modernizuoti Šokio 
pedagogikos ir 
Įvaizdžio stilisto 
studijų programas, 
pritaikant 
pažangiausias 
informacines 
technologijas menų 
studijoms ir 
praktiniam mokymui. 
Projekto tikslas: 
modernizuoti fizinę 
ir informacinę studijų 
bazę.

Marijampolės kolegija Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.05.01.02.02. Vaikų dienos centrų 
veikla.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.05.01.02.03. Socialinės rizikos 
šeimų paramos 
centrų 
infrastruktūros 
plėtra ir 
aprūpinimas. 
Baseinų, žaidimo 
aikštelių lopšeliuose 
darželiuose 
įrengimas ir 
atnaujinimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.05.01.02.04. Užtikrinti 
kompleksinių 
paslaugų (socialinių, 
sveikatos, švietimo ir 
kt.) vaikui ir šeimai 
prieinamumą 
Kalvarijos 
savivaldybėje.

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -SADM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.05.01.02.05. Baseinas Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.05.01.02.06. Modernizuoti studijų 
programas, mokslo 
taikomųjų tyrimų ir 
studentų praktinio 
mokymo bazę, 
stiprinti 
bendruomenės 
sveikatą. Projekto 
tikslas: pertvarkyti 
studijoms skirtas 
erdves, aprūpinti 
šiuolaikiška studijų 
įranga ir 
priemonėmis.

Marijampolės kolegija Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Puslapis 11 iš 363 priedas  4 lentelė



1.05.01.02.07. Modernizuoti mokslo 
taikomųjų tyrimų ir 
teisės studijų 
programos studentų 
praktinio mokymo 
bazę, stiprinti 
bendruomenės teisės 
ir švietimo mokymą 
bei teisinių paslaugų 
teikimą.

Marijampolės kolegija Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.05.01.02.08. Modernizuoti 
kolegijos Taikomųjų 
užsienio kalbų 
studijų programą, 
įsigyjant sinchroninio 
(simultaninio) kalbų 
vertimo sistemą SVS-
3 ir kompiuterinę 
programą TRADOS 
mašininiam vertimui. 
Projekto tikslas: 
įkurti Vertimo 
studijų kabinetą.

Marijampolės kolegija Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Uždavinys:1.05.02. Didinti viešųjų paslaugų prieinamumą, ugdyti sveikos gyvensenos savimonę

Priemonė:1.05.02.01. Didinti viešųjų paslaugų infrastruktūros prieinamumą, taikant universalaus dizaino principą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

1.05.02.01.01. Viešųjų pastatų, 
švietimo, sveikatos 
apsaugos ir kt. įstaigų 
pritaikymas 
neįgaliųjų 
poreikiams. 
Visuomeninės 
aplinkos pritaikymas 
neįgaliųjų poreikiams

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Priemonė:1.05.02.02. Didinti būsto prieinamumą pažeidžiamoms gyventojų grupėms ir pritaikymą neįgaliesiems bei pagyvenusiems žmonėms

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

1.05.02.02.01. Savivaldybės pastatų 
pritaikymas ir 
paslaugų teikimas 
neįgaliems ir 
pagyvenusiems 
asmenims

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.05.02.02.02. Būsto pritaikymas 
neįgaliesiems. 
Kudirkos Naumiesčio 
parapijos globos SPC 
namų pagalbinio 
pastato statyba

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.05.02.02.03. Būstų įrengimas ir 
pritaikymas 
pažeidžiamoms 
gyventojų grupėms

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -SADM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.05.02.02.04. Žmonių su negalia 
būstų ir 
gyvenamosios 
aplinkos pritaikymas 
jų poreikiams.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.05.02.02.05. Neįgaliųjų būsto 
pritaikymas.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Puslapis 12 iš 363 priedas  4 lentelė



Priemonė:1.05.02.03. Plėtoti ir modernizuoti socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos, transporto ir kitų viešųjų paslaugų infrastruktūrą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

1.05.02.03.01. Marijampolėje 
neegzistuoja atviras 
jaunimo užimtumo 
centras, nors 
Lietuvos miestų 
praktika rodo, kad 
AJUC – atvira ir saugi 
erdvė 14 – 29 metų 
jaunuoliams.

Asociacija 
„Marijampoliečiai“

          - Marijampolės apskritis - R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.05.02.03.02. Pritaikyti 
Marijampolės 
kolegijos ESDF ir VTF 
aplinką neįgaliesiems 
(žmonėms su 
judėjimo negalia, 
akliesiems ir 
silpnaregiams ir 
kurtiesiems). 
Projekto tikslas: 
Pritaikyti 
Marijampolės 
kolegijos aplinką 
neįgaliesiems.

Marijampolės kolegija           - Marijampolės  
savivaldybė

- R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.05.02.03.03. Tobulinti ir plėtoti 
mokinių vežiojimo 
tinklą rajone

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

          - Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

- R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.05.02.03.04. Ligoninės 
dezinfekcijos-
sterilizacijos skyriaus 
modernizavimas. 
Pastato pritaikymas 
socialinių paslaugų 
teikimui Šakių rajone

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

          - Šakių rajono  
savivaldybė

- R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.05.02.03.05. Dienos centrų 
įrengimas socialinę 
riziką patyrusiems 
asmenims Kalvarijos 
sav. seniūnijose ir 
aplinkos pritaikymas 
neįgaliųjų poreikiams

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

          - Kalvarijos savivaldybė - R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.05.02.03.06. Marijampolės 
socialinės pagalbos 
centro 
infrastruktūros 
modernizavimas ir 
aprūpinimas spec. 
transporto 
priemonėmis. 
Lietuvos higienos 
normos 21:2011 
užtikrinimas 
bendrojo lavinimo 
mokyklose (san. 
mazgų rekonstrukcija 
ir privalomo jų 
skaičiaus įrengimas).

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

          - Marijampolės  
savivaldybė

- R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.05.02.03.07. Spec. transporto 
įsigijimas, socialinės 
pagalbos centrų 
modernizavimas.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

          - Kazlų Rūdos 
savivaldybė

- R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Puslapis 13 iš 363 priedas  4 lentelė



Priemonė:1.05.02.04. Plėtoti tikslines priemones, orientuotas į labiausiai pažeidžiamų visuomenės socialinių grupių sveikatos stiprinimą ir ligų prevenciją bei specifines moterų ir vyrų sveikatos problemas, ypač reprodukcinės sveikatos

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

1.05.02.04.01. Vilkaviškio bei 
Kybartų PSPC 
modernizavimas 
gerinant paslaugų 
kokybę ir 
prieinamumą

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Sveikatos 
apsaugos 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-SAM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.05.02.04.02. Nemokamų sveikatos 
pasitikrinimo 
galimybių 
užtikrinimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Sveikatos 
apsaugos 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SAM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Priemonė:1.05.02.05. Stiprinti sveikatos priežiūrą; gerinti specializuotas paslaugas; diegti informacines technologijas, sveikatos priežiūros paslaugas pritaikant individualiems pacientų poreikiams; gerinti laboratorinių tyrimų kokybę ir kt.

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

1.05.02.05.01. Patalpų pritaikymas 
dienos sveikatos ir 
socialinės globos 
paslaugų teikimui 
sunkios negalios 
asmenims

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Sveikatos 
apsaugos 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-SAM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.05.02.05.02. Specializuotų 
reanimacijos ir 
chirurgijos paslaugų 
gerinimas rajono 
ligoninėje, 
atnaujinant įrangą ir 
modernizuojant 
infrastruktūrą. 
Laboratorinės 
diagnostikos tyrimų 
kokybės gerinimas 
rajono ligoninėje, 
modernizuojant bei 
atnaujinat 
infrastruktūrą.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Sveikatos 
apsaugos 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-SAM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.05.02.05.03. E. sveikatos diegimas 
Kalvarijos sav. 
Sveikatos priežiūros 
įstaigose

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Sveikatos 
apsaugos 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -SAM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.05.02.05.04. Laboratorijų 
modernizavims ir 
aprūpinimas 
sveikatos įstaigose. 
Psichologinės 
pagalbos paslaugų 
onkologiniams 
ligoniams plėtra. 
Žmonių išteklių 
sveikatos priežiūros 
įstaigose plėtra. E-
sveikatos priemonės. 
Sveikatos biuro 
veiklos plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Sveikatos 
apsaugos 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SAM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Puslapis 14 iš 363 priedas  4 lentelė



Priemonė:1.05.02.06. Optimizuoti ir modernizuoti kultūros įstaigų fizinę ir informacinę infrastruktūrą, plėtoti kultūros darbuotojų kvalifikaciją ir valdymo efektyvumą, skatinant paslaugų prieinamumą ir visuomenės dalyvavimą kultūros procesuose

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

1.05.02.06.01. Modernizuoti rajono 
kultūros centrus ir 
bibliotekas, stiprinti 
jų materialinę bazę

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.05.02.06.02. Renovuoti Šakių 
kultūros centrą : 
sujungti pietinius ir 
šiaurinius fligelius, 
įruošiant papildomas 
patalpas per du 
aukštus, rekonstruoti 
šildymo sistemą, 
pakeisti ir apšiltinti 
stogą ir sienas, 
įsisavinti 
nenaudojamus 
rūsius, išplėsti sceną.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.05.02.06.03. Kultūros įstaigų, 
bibliotekų 
optimizavimas ir 
modernizavimas

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.05.02.06.04. Viešosios Petro 
Kriaučiūno 
bibliotekos 
infrastruktūros 
kompleksinis 
sutvarkymas ir 
paslaugų plėtra. 
Marijampolės 
kutūros centro 
infrastruktūros 
kompleksinis 
sutvarkymas ir 
paslaugų plėtra. 
Marijampolės 
dramos teatro 
infrastruktūros ir 
paslaugų plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.05.02.06.05. Optimizuoti ir 
modernizuoti Kazlų 
Rūdos savivaldybės 
kultūros įstaigų fizinę 
ir informacinę 
infrastruktūrą, kelti 
kultūros darbuotojų 
kvalifikaciją ir didinti 
valdymo efektyvumą.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Priemonė:1.05.02.07. Netradicinių erdvių pritaikymas kultūros paslaugoms regionuose ir alternatyvių miestų mikrorajonų kultūrinių erdvių formavimas, kūrybinių klasterių fizinės ir informacinės infrastruktūros miestuose plėtra, tęstinių (tradicinių) programų, iniciatyvų skirti

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

1.05.02.07.01. Parama „Balto 
kluono“ ir kitiems 
tradiciniams bei 
naujiems kultūros 
renginiams.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Puslapis 15 iš 363 priedas  4 lentelė



Priemonė:1.05.02.08. Atnaujinti ir plėtoti tolygią sveiką gyvenseną skatinančią viešąją infrastruktūrą (įskaitant švietimo įstaigose ir aukštosiose mokyklose)

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

1.05.02.08.01. Uždaro plaukimo 
baseino statyba 
Vilkaviškio mieste

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Sveikatos 
apsaugos 
ministerija; 
Švietimo ir mokslo 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-SAM/ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.05.02.08.02. Šakių rajono 
savivaldybės baseino 
kokybės paslaugų 
gerinimas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Sveikatos 
apsaugos 
ministerija; 
Švietimo ir mokslo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-SAM/ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.05.02.08.03. Marijampolės 
savivaldybės sporto 
mokymo įstaigų 
infrastruktūros 
kompleksinis 
sutvarkymas ir 
plėtra. Marijampolės 
sporto centro 
„Sūduva“ 
rekonstrukcija ir 
plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Sveikatos 
apsaugos 
ministerija; 
Švietimo ir mokslo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SAM/ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.05.02.08.04. Sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo 
gerinimas Kalvarijos 
sav. švietimo bei 
sveikatos įstaigose

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Sveikatos 
apsaugos 
ministerija; 
Švietimo ir mokslo 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -SAM/ŠMM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Priemonė:1.05.02.09. Socialinės įtraukties ir užimtumo didinimas per viešas sveiką gyvenseną skatinančias priemones.

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

1.05.02.09.01. SVEIKATINGUMO 
VIRUSAS. Masinio 
sporto ir sveikos 
gyvensenos 
priemonių 
įgyvendininimas 
įtraukiant skirtingas 
socialines grupes – 
verslo įmonių 
atstovai, jaunimo, 
žmonių su negalia, 
valstybės tarnybos 
žmonių grupės 
atskirai ir visi kartu.

VšĮ "Sveikatingumo 
idėjos"

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija; 
Sveikatos 
apsaugos 
ministerija

Marijampolės apskritis -SADM/SAM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.06. Didinti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų vaidmenįTikslas:

Uždavinys:1.06.01. Gerinti sąlygas bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklai

Priemonė:1.06.01.01. Plėtoti pagalbos mechanizmus bendruomenių inicijuojamoms vietos plėtros strategijoms įgyvendinti (bendruomenių, vietos valdžios ir verslo partnerystė)

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

1.06.01.01.01. VVG projektų 
įgyvendinimas

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija; Žemės 
ūkio ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-SADM/ŽŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Puslapis 16 iš 363 priedas  4 lentelė



1.06.01.01.02. Bendruomenės 
centro verslo parko 
įkūrimas. Reikiamos 
įrangos įsigijimas 
bendruomenių 
paslaugų 
organizavimui bei 
kaimo gyventojų 
verslumo ugdymui. 
Bendruomenių 
turimų išteklių 
panaudojimas 
verslui, bendrų 
įmonių su BC 
steigimo skatinimas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija; Žemės 
ūkio ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-SADM/ŽŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.06.01.01.03. Plėtoti pagalbos 
mechanizmus 
bendruomenių 
inicijuojamoms 
vietos plėtros 
strategijoms 
įgyvendinti 
Kalvarijos 
savivaldybėje

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija; Žemės 
ūkio ministerija

Kalvarijos savivaldybė -SADM/ŽŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.06.01.01.04. Parama 
bendruomenių 
iniciatyvoms. 
Priemonės, kurias 
įgyvendina VVG.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija; Žemės 
ūkio ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SADM/ŽŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.06.01.01.05. Projektų su VVG 
vykdymas

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija; Žemės 
ūkio ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-SADM/ŽŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Priemonė:1.06.01.02. Skatinti vietos bendruomenių atstovų ir institucijų bendradarbiavimą, užtikrinant veiksmingą pagalbą socialiai pažeidžiamoms grupėms bei jų įtraukimą į bendruomenės gyvenimą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

1.06.01.02.01. Bendruomeninių soc. 
pagalbos įstaigų 
plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.06.01.02.02. Skatinti vietos 
bendruomenių 
atstovų ir institucijų 
bendradarbiavimą, 
užtikrinant 
veiksmingą pagalbą 
socialiai 
pažeidžiamoms 
grupėms bei jų 
įtraukimą į 
bendruomenės 
gyvenimą Kalvarijos 
savivaldybėje.

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -SADM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.06.01.02.03. Bendruomeninės soc. 
pagalbos įstaigos.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Puslapis 17 iš 363 priedas  4 lentelė



1.06.01.02.04. Sukurta įmonė, 
realizuojanti 
socialinę atskirtį 
patiriančių asmenų 
rankų darbo 
produkciją (megzti, 
siūti, nerti 
rankdarbiai, molio 
gaminiai, kita) 
Lietuvoje, Lenkijoje, 
Pabaltijo šalyse, 
socialiai atsakingų 
įmonių tinkluose – 
STATOIL, TEO, 
SWEDBANK.

VšĮ "Sveikatingumo 
idėjos"

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Marijampolės apskritis -SADM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Priemonė:1.06.01.03. Įtraukti vietos bendruomenes ir privačių kultūros paveldo objektų savininkus prižiūrėti, tvarkyti ir efektyviai pritaikyti kultūros paveldo objektus kultūrinėms ir socialinėms reikmėms

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

1.06.01.03.01. Vilkaviškio r. 
savivaldybėje, 
Vištyčio seniūnijoje, 
Vištyčio lauko I 
kaime esančio 
Kultūros paveldo 
statinio - Vištyčio 
vėjo malūno - 
muziejaus 
restauravimas, 
pritaikant jį turizmo 
poreikiams, viešajam 
pažinimui ir 
naudojimui.

Asociacija "Sūduvos 
kultūros fondas"

Kultūros 
ministerija

Marijampolės apskritis -KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.06.01.03.02. Dvarų, malūnų, 
žymių žmonių 
sodybų priežiūra,  
tvarkymas ir  
pritaikymas 
kultūrinėms ir 
socialinėms 
reikmėms.  (Ilguvos 
dvaras, Kaimelio 
dvaras, Bališkių 
malūnas, Vyt. Ir St. 
Tamulaičių sodyba ir 
kt. )

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.06.01.03.03. Skardupių klebonijos 
infrastruktūros 
kompleksinis 
sutvarkymas ir 
pritaikymas 
bendruomenės 
reikmėms. Buktos 
dvaro rekonstrukcija 
ir pritaikymas 
bendruomenės bei 
kultūros reikmėms.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.06.01.03.04. kultūros paveldo 
objektų pritaikymas 
kultūrinėms ir soc. 
Reikmėms.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-KM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Puslapis 18 iš 363 priedas  4 lentelė



Priemonė:1.06.01.04. Plėtoti bendruomeninei ir NVO veiklai tinkamą infrastruktūrą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

1.06.01.04.01. Skatinti NVO teikti 
socialialinės ir 
sveikatos priežiūros 
paslaugas

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.06.01.04.02. Bendruomenių namų 
rekonstrukcija ir 
pritaikymas vietos 
poreikiams. 
Savivaldybės 
miestelių ir 
gyvenviečių 
gyvenamosios 
aplinkos gerinimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.06.01.04.03. Plėtoti 
bendruomeninei ir 
NVO veiklai tinkamą 
infrastruktūrą 
Kalvarijos 
savivaldybėje

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -SADM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

1.06.01.04.04. Bendruomenių, NVO 
namai.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-SADM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2. Ekonomikos skatinimasPrioritetas

2.01. Sukurti tvarią, tolygią ir efektyvią ekonominę infrastruktūrąTikslas:

Uždavinys:2.01.01. Kurti ir plėsti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP), inovacijų ir kūrybingumo infrastruktūrą ir paslaugas

Priemonė:2.01.01.01. Skatinti kūrybingumo infrastruktūros plėtrą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

2.01.01.01.01. Jaunimo centro 
pastato pritaikymas 
jaunimo 
kūrybingumo 
ugdymui

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija; Ūkio 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-KM/ŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.01.01.02. Įkurti ir įrengti 
Zyplių menų 
inkubatorių

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija; Ūkio 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-KM/ŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.01.01.03. Amatų centras ( 
buves policijos 
pastatas).

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija; Ūkio 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-KM/ŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.01.01.04. Paramos verslui 
infrastruktūros 
plėtra (Inovacijų ir 
technologijų parkas; 
verslo misijų 
organizavimas; 
Investavimo 
galimybių duomenų 
bazės sukūrimas; 
investicijas 
skatinančios paramos 
sistemos sukūrimas).

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija; Ūkio 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-KM/ŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.01.01.05. Skatinti 
kūrybingumo 
infrastruktūros 
plėtrą Kalvarijos 
savivaldybėje.

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Kultūros 
ministerija; Ūkio 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -KM/ŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Puslapis 19 iš 363 priedas  4 lentelė



Uždavinys:2.01.02. Plėtoti modernią transporto infrastruktūrą ir darnų judumą

Priemonė:2.01.02.01. Sukurti darnią ir subalansuotą miestų transporto sistemą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

2.01.02.01.01. Miestų gatvių 
tvarkymas

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.02.01.02. Gatvių tvarkymas: 
naujų gatvių statyba 
ir gatvių remontas. 
Šakių miesto pietinio 
aplinkkelio 32 km 
gatvių sutvarkymas ir 
remontas. Vasario 16-
osios gatvės 
platinimas su 
apšvietimu ir 
komunikacijų tinklais.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.02.01.03. Miesto gatvių 
infrastruktūros 
tvarkymas

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.02.01.04. Miestų gatvių 
tvarkymas. Užtvankų 
rekonstrvimas, 
pritaikant jas 
automobilių ir (arba) 
pėsčiųjų eismui. 
Susisiekimo sistemos 
miesto 
pramoniniuose 
rajonuose 
modernizavimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.02.01.05. Kalvarijos miesto 
gatvių ir šaligatvių 
tvarkymas. Dėl 
nepatenkinamos 
gatvių 
važiuojamosios 
dalies ir šaligatvių 
dangos būklės, 
susidėvėjusių lietaus 
nuotekų tinklų, eismo 
saugumo, numatoma 
atlikti pakeisti gatvių 
ir šaligatvių dangą.

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -SM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Priemonė:2.01.02.02. Skatinti darnų judumą miestuose

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

2.01.02.02.01. Gerinti susisiekimo 
infrastruktūrą 
Vilkaviškio rajone

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.02.02.02. Dviračių ir pėsčiųjų 
takų įrengimas 
rajono savivaldybės 
miestuose

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.02.02.03. Dviračių, pėsčiųjų 
takai.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.02.02.04. Dviračių, pėsčiųjų 
takų tinklo plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Puslapis 20 iš 363 priedas  4 lentelė



2.01.02.02.05. Dviračių ir pėsčiųjų 
takų įrengimas 
Kalvarijos 
savivaldybėje.

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -SM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Priemonė:2.01.02.03. Modernizuoti kelių ir geležinkelių infrastruktūrą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

2.01.02.03.01. Vietinių gatvių 
dangos gerinimas 
seniūnijose

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.02.03.02. Rajono savivaldybės 
žvirkelių asfaltavimas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.02.03.03. Žvirkelių 
asfaltavimas, 
aplinkelis.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.02.03.04. Žvyrkelių 
rekonstrukcijos ir 
asfaltavimo projektai. 
Su „Rail Baltica“ 
susijusios 
infrastruktūros 
plėtra. Savivaldybės 
miestelių ir 
gyvenviečių gatvių 
rekonstrukcija. Tilto 
per Šešupę statyba. 
Lankomų teritorijų 
pasiekiamumo 
gerinimas

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.02.03.05. Rekonstruoti 
savivaldybės kelių 
tinklą. Žvyrkelių 
asfaltavimas 
kaimiškose 
teritorijose.

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -SM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Priemonė:2.01.02.04. Vystyti aplinką tausojančią ir eismo saugą didinančią infrastruktūrą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

2.01.02.04.01. Eismo saugumo 
priemonių diegimas 
miestuose ir 
gyvenvietėse

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.02.04.02. Triukšmo sienėles, 
šviesoforų, sankryžų 
rekonstravimas, 
pakilimai, kalneliai.  
Dviračių ir pėsčiųjų 
takų ženklinimas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.02.04.03. Triukšmo sienėles, 
šviesoforų, sankryžų 
rekonstravimas, 
pakilimai, kalneliai ir 
kt.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.02.04.04. Triukšmo sienėles, 
šviesoforų, sankryžų 
rekonstravimas, 
pakilimai, kalneliai ir 
kt. Miesto pietinio 
apvažiavimo 
įrengimas. Pėsčiųjų 
tiltų rekonstrukcija ir 
naujų statyba.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Puslapis 21 iš 363 priedas  4 lentelė



2.01.02.04.05. Eismo saugumo 
didinančios 
infrastruktūros 
plėtra Kalvarijos 
savivaldybėje.

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -SM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Uždavinys:2.01.03. Plėtoti turizmo infrastruktūrą, įskaitant kultūros ir gamtos paveldą

Priemonė:2.01.03.01. Skatinti turizmo infrastruktūros plėtrą regionuose

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

2.01.03.01.01. Gerinti kultūros 
paveldo objektų 
(dvarų) 
infrastruktūros 
būklę, materialinę 
bazę bei 
pasiekiamumą

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Ūkio ministerija Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-ŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.03.01.02. Rajono turizmo  
infrastuktūros 
plėtros programa: 
kultūros  objektų, 
dvarų, žymių žmonių 
sodybų pritaikymas  
turizmui ir  
viešiesiems turizmo 
poreikiams. 
Kempingų įrengimas 
prie Nemuno ir 
Šešupės. Dviračių 
tako "Panemunių 
žiedas" 
infrastruktūros 
plėtra.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Ūkio ministerija Šakių rajono  
savivaldybė

-ŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.03.01.03. Miesto parko 
infrastruktūros 
gerinimas, 
kempingas.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Ūkio ministerija Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-ŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.03.01.04. Kultūros paveldo 
objektų 
rekonstrukcija ir 
pritaikymas turizmo 
poreikiams. 
Kempingo 
infrastruktūros 
įrengimas 
Marijampolės Marių 
parke. Vandens 
trasos Šešupėje 
ženklinimo darbai ir 
infrastruktūros 
įrengimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Ūkio ministerija Marijampolės  
savivaldybė

-ŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.03.01.05. 1. Kultūros paveldo 
objektų 
rekonstravimas 
Kalvarijos 
savivaldybėje. 2. 
Poilsiavietės ir 
kempingo įrengimas 
prie Orijos ežero.

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Ūkio ministerija Kalvarijos savivaldybė -ŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Puslapis 22 iš 363 priedas  4 lentelė



Priemonė:2.01.03.02. Vykdyti turizmo rinkodarą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

2.01.03.02.01. Vykdyti turizmo 
rinkodarą 
Sukuriamas 
Marijampolės 
regiono INFOTURAS. 
Sukurta internetinė 
apklikacija, kur 
vaizdo (fotografijų 
pagalba) ir 
virtualiomis valdymo 
priemonėmis 
pristatomas 
Marijampolės 
regionas – 
Marijampolė ir kiti 
regiono miestai.

VšĮ "Sveikatingumo 
idėjos"

Ūkio ministerija Marijampolės apskritis -ŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.03.02.02. Plėtoti turizmo 
infrastruktūrą, 
įskaitant kultūros ir 
gamtos paveldą. 
Kvietiškis - žymi 
istorinė Lietuvos 
Pietvakarių regiono 
dalis. 1717-1718 m. 
įkurtas Kvietiškio 
dvaras. XIX a. (1867-
1914) Kvietiškio 
teritorija - buvęs 
Suvalkų gubernijos 
valsčius.

Marijampolės kolegija Ūkio ministerija Marijampolės  
savivaldybė

-ŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.03.02.03. Turistinių trasų ir 
lankytinų objektų 
informacinė sklaida.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Ūkio ministerija Šakių rajono  
savivaldybė

-ŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.03.02.04. Parengti turizmo 
rinkodaros 
savivaldybėje 
strategiją, įgyvendinti 
joje numatytas 
priemones.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Ūkio ministerija Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-ŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.03.02.05. Turizmo informacijos 
centro įkūrimas. 
Savivaldybės 
įvaizdžio formavimo 
ir turistų pritraukimo 
priemonių plano 
parengimas ir 
įgyvendinimas. 
Marijampolės 
savivaldybės 
lankytinų vietų 
ženklinimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Ūkio ministerija Marijampolės  
savivaldybė

-ŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.03.02.06. Vykdyti turizmo 
rinkodarą Kalvarijos 
savivaldybėje.

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Ūkio ministerija Kalvarijos savivaldybė -ŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Uždavinys:2.01.04. Skatinti darnų išteklių naudojimą

Priemonė:2.01.04.01. Skatinti alternatyvių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, gamybą ir skirstymą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

2.01.04.01.01. Vykdyti priemones, 
susijusias su 
geoterminiu pastatų 
šildymu.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Puslapis 23 iš 363 priedas  4 lentelė



2.01.04.01.02. Renovuoti fakultetų 
pastatus (Vytauto 
g.45, 45A, 47), 
(P.Armino g. 90, 92, 
94) pagerinant jų 
energetines 
charakteristikas. 
Projekto tikslas: 
apšiltinti fakultetų 
pastatus, siekiant 
pagerinti šiluminės 
energijos vartojimo 
efektyvumą.

Marijampolės kolegija Energetikos 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.04.01.03. Vykdyti priemones, 
susijusias su 
geoterminio vandens 
panaudojimu pastatų 
šildymui

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.04.01.04. Šiaudų granulių 
gamybos įmonės 
statyba. 
Atsinaujinančių 
energijos išteklių 
(gamtinių atliekų)  
panaudojimas kuro 
gamybai apšildyti 
patalpoms įsigijus 
tam tinkamus 
įrengimus. 
Atsinaujinančių 
gamtos išteklių 
ištyrimas 
savivaldybės 
teritorijoje.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.04.01.05. Šiltinimas, šildymo 
sistemų keitimas, 
biokuras, 
geoterminis 
šildymas, kolektoriai.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.04.01.06. Atsinaujinančių 
energijos šaltinių 
(saulės baterijų, 
saulės kolektorių, 
vėjo jėgainių, 
geoterminio šildymo 
ir t.t.) įrengimas. 
Aplinkosauginio 
švietimo programos 
įgyvendinimas. 
Savivaldybės 
aplinkos monitoringo 
sistemos plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.04.01.07. Alternatyvių ir 
atsinaujinančių 
energijos išteklių 
naudojimas, gamyba 
ir skirstymas 
Kalvarijos sav.

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -EM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Priemonė:2.01.04.02. Remti energijos vartojimo efektyvumą viešosiose infrastruktūrose ir gyvenamųjų namų sektoriuje

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

2.01.04.02.01. Viešos paskirties 
pastatų 
modernizavimas ir 
energetinio 
efektyvumo 
didinimas

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Puslapis 24 iš 363 priedas  4 lentelė



2.01.04.02.02. Visuomeninių 
pastatų šiltinimas, 
rajono kultūros 
centrų šiltinimas, 
šildymo sistemų 
modernizavimas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.04.02.03. Pastatų energetinio 
efektyvumo 
didinimas. Gatvių 
apšvietimo tinklų 
modernizavimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.04.02.04. Pastatų šiltinimas, 
šildymo sistemų 
modernizavimas.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.04.02.05. Viešųjų pastatų ir 
gyvenamųjų namų  
renovacija,diegiant 
energijos vartojimo 
efektyvumą 
didinanačias 
priemones, Kalvarijos 
savivaldybėje.

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -EM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Priemonė:2.01.04.03. Kurti ir diegti modernias energiją tausojančias technologijas

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

2.01.04.03.01. Apšvietimo tinklų 
miestuose ir 
gyvenvietėse 
modernizavimas

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.04.03.02. Miestų ir miestelių 
apšvietimo sistemų 
pakeitimas

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.04.03.03. Apšvietimo sistemų 
rekonstrukcija. 
Šildymo sistemų 
rekonstrukcija. 
Geoterminio šildymo 
sistemų plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.04.03.04. Renovuoti miesto 
gatvių apšvietimą.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.04.03.05. Apšvietimo sistemų 
įrengimas ir 
modernizavimas 
Kalvarijos sav.

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -EM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Priemonė:2.01.04.04. Didinti energijos išteklių naudojimo efektyvumą visoje šilumos energijos gamybos, tiekimo ir vartojimo grandinėje

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

2.01.04.04.01. Didinant energijos 
naudojimo 
efektyvumą mažinti 
aplinkos taršą

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.04.04.02. Rajono viešosios 
paskirties pastatų 
pritaikymas 
atsinaujinančių 
energijos išteklių 
panaudojimui taikant 
energijos tausojimo 
technologijas. Saulės 
kolektorių įrengimas 
vandens ruošimo 
sistemose.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Puslapis 25 iš 363 priedas  4 lentelė



2.01.04.04.03. Katilinių 
modernizavimas. 
Šilumos tinklų 
rekonstrukcija. 
Pastatų šildymo 
sistemų 
rekonstrukcija.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.04.04.04. Renovuoti esamus 
šilumos tinklus, 
mažinant šilumos 
nuostolius.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-EM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.04.04.05. Didinti energijos 
išteklių naudojimo 
efektyvumą visoje 
šilumos energijos 
gamybos, tiekimo ir 
vartojimo grandinėje 
Kalvarijos 
savivaldybėje.

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Energetikos 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -EM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Priemonė:2.01.04.05. Plėtoti elektra ir kitais alternatyviais degalais varomų transporto priemonių naudojimą ir skatinti intermodalumą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

2.01.04.05.01. Hibridinių autobusų 
pirkimas

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.04.05.02. Elektromobilių 
akumuliatorių 
pakrovimo kolonėlių 
tinklo plėtra.  
Elektromobilių 
naudojimo 
valstybinėse ir 
savivaldos 
institucijose 
skatinimas. 
Ekologiškų miesto 
visuomeninio 
transporto 
priemonių parko 
plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Susisiekimo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-SM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Priemonė:2.01.04.06. Plėtoti tvarią vandens tiekimo, nuotekų ir atliekų tvarkymo paslaugų sistemą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

2.01.04.06.01. Išplėtoti ir 
modernizuoti 
vandentiekio ir 
buitinių bei lietaus 
nuotekų tinklą

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-AM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.04.06.02. Stambiagabaričių 
atliekų aikštelių 
statyba ir 
medicininių atliekų 
utilizavimas. 
Infekuotų 
medicininių atliekų 
nukenksminimo 
įrangos įdiegimas. 
Vandens tiekimo, 
nuotėkų, lietaus 
paviršinio vandens 
tvarkymo 
infrastruktūrų plėtra 
(statyba ir 
renovacija).

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-AM R - pagr. - - - - - - - -- -- -
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2.01.04.06.03. Dumblo apdorojimo 
įrenginių statyba. 
Marijampolės miesto 
vandens tiekimo, 
nuotekų ir lietaus 
kanalizacijos tinklų 
rekonstravimas ir 
plėtra. Savivaldybės 
miestelių ir 
gyvenviečių 
inžinerinių tinklų 
rekonstravimas ir 
plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-AM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.04.06.04. Vandentiekio ir 
nuotekų tinklų 
tiesimas, nuotekų 
valyklos.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-AM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.01.04.06.05. Vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros 
plėtra Kalvarijos 
savivaldybėje.

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Aplinkos 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -AM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.02. Didinti teritorinę sanglaudą regionuoseTikslas:

Uždavinys:2.02.01. Gyvenamosioms vietovėms (tikslinėms teritorijoms) būdingų problemų sprendimas, didinant konkurencingumą, ekonomikos augimą ir gyvenamosios vietos patrauklumą

Priemonė:2.02.01.01. Kompleksiškai atnaujinti savivaldybių centrų ir kitų miestų (nuo 6 iki 100 tūkst. gyv.) viešąją infrastruktūrą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

2.02.01.01.01. Vilkaviškio ir Kybartų 
miestų centrinių 
dalių viešosios 
infrastruktūros 
kompleksinis 
sutvarkymas

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.02.01.01.02. Trinkelių dangų 
įrengimas, miesto 
skvero ir paežerės 
parko sutvarkymas,  
savivaldybės centro 
gatvių sutvarkymas. 
Miesto parko 
pritaikymas vaikų ir 
jaunimo laisvalaikio 
užimtumui. 
Pramoninės zonos 
įkūrimas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.02.01.01.03. Marijampolės miesto 
viešųjų erdvių ir 
gyvenamųjų kvartalų 
viešosios 
infrastruktūros 
kompleksinis 
sutvarkymas. 
Marijampolės 
botanikos sodo 
įkūrimas ir 
pritaikymas 
visuomenės 
poreikiams.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.02.01.01.04. Kazlų Rūdos miesto 
centro viešųjų erdvių 
sutvarkymas.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.02.01.01.05. Kalvarijos miesto 
urbanistinio centro 
kompleksinis 
sutvarkymas

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -
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Uždavinys:2.02.02. Gerinti kaimo vietovių gyvenamąją aplinką (kompleksinis kaimo vietovių vystymas ir plėtra)

Priemonė:2.02.02.01. Kompleksiškai atnaujinti 1-6 tūkst. gyventojų turinčių miestų (išskyrus savivaldybių centrus), miestelių ir kaimų bendruomeninę ir viešąją infrastruktūrą (derinant „Urban“ tipo priemonę ir kaimo plėtros politikos priemones)

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

2.02.02.01.01. Pilviškių ir Virbalio 
Viešosios 
infrastruktūros 
atnaujinimas ir 
sukūrimas

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.02.02.01.02. Rajono savivaldybės 
seniunijų centrų 
sutvarkymas. Verslo 
infrastruktūros 
sukūrimas antrojo 
pasienio punkto 
atidarymui Kudirkos 
Naumiestyje. Lukšių 
kultūros centro stogo 
pakeitimas ir 
šiltinimas, sienų 
šiltinimas, langų ir 
durų keitimas, salės 
įrengimas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.02.02.01.03. Dovinės vingio parko 
kompleksinis 
sutvarkymas ir 
pritaikymas 
visuomenės 
reikmėms. 
Marijampolės 
savivaldybės 
miestelių ir 
gyvenviečių 
kompleksinis viešųjų 
erdvių sutvarkymas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Priemonė:2.02.02.02. Remti kaimo atnaujinimą ir plėtrą – atnaujinti mažiau kaip 1 tūkst. gyventojų turinčių miestų, miestelių ir kaimų (iki 1 tūkst. gyv.) viešąją infrastruktūrą (taikant kaimo plėtros politikos priemones)

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

2.02.02.02.01. Inžinerinės 
infrastruktūros 
sukūrimas ir 
atnaujinimas, 
atliekant paviršinio 
ar gruntinio vandens 
surinkimą ir 
nuleidimą

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Žemės ūkio 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -ŽŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.02.02.02.02. Pagerinti žemės ūkio 
naudmenų būklę 
renovuojant 
melioracijos griovius 
su juose esančiai 
hidrotechniniais 
statiniais - renovuoti 
apie 60 km griovių.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Žemės ūkio 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-ŽŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.02.02.02.03. Viešosios 
infrastruktūros 
sukūrimas kaimo 
vietovėse

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Žemės ūkio 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-ŽŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -
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2.02.02.02.04. Kaimo 
bendruomenių 
centrų, visuomeninės 
paskirties laisvalaikio 
centrų  pritaikymas 
bendruomenės 
poreikiams, 
visuomeninės 
paskirties aikštynų 
bei poilsio parkų 
įrengimas. Patašinės 
laisvalaikio salės 
remontas – sienų 
šiltinimas, langų 
keitimas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Žemės ūkio 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-ŽŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.02.02.02.05. Viešosios 
infrastruktūros 
objektų kaimo 
teritorijose 
atnaujinimas. 
Biologinei įvairovei 
grėsmę keliančių 
svetimžemių augalų 
rūšių naikinimas.  
Melioracijos sistemų 
atnaujinimas ir plėtra.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Žemės ūkio 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-ŽŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.02.02.02.06. savivaldybės 
teritorijoje esančių 
kaimų viešųjų erdvių 
sutvarkymas.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Žemės ūkio 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-ŽŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.02.02.02.07. Kompleksinis 
Kalvarijos 
savivaldybės kaimų 
viešosios 
infrastruktūros 
sutvarkymas ir 
plėtra; Užtikrinti 
melioracijos sistemų 
priežiūrą ir gerinti jų 
būklę

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Žemės ūkio 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -ŽŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.03. Skatinti verslumą ir verslo plėtrąTikslas:

Uždavinys:2.03.01. Didinti Marijampolės regiono verslo įmonių konkurencingumą

Priemonė:2.03.01.01. Ugdyti verslumo, inovacijų, kūrybiškumo ir kitas kompetencijas

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

2.03.01.01.01. Nuolatiniu procesu 
paversti 
Marijampolės 
regione projektą 
"Pameistrys", kuris 
orientuotas į karjeros 
ugdymą bei jaunų 
žmonių užimtumą 
Marijampolės, 
Kalvarijos, Kazlų 
Rūdos, Vilkaviškio 
miestuose.

Asociacija 
„Marijampoliečiai“

Ūkio ministerija Marijampolės apskritis -ŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.03.01.01.02. „Pasilik Mieste“ - tai 
projekto dalyvių 
sukurtas aštuonių 
vaizdo reportažų 
ciklas, kurio tikslas 
yra supažindinti 
jaunus žmones su 
audiovizualiniu 
menu, ugdyti 
gebėjimus dirbti su 
video medžiaga.

Asociacija 
„Marijampoliečiai“

Ūkio ministerija Marijampolės apskritis -ŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -
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2.03.01.01.03. Nuolat pagal 
suformuotus ir 
atnaujinamus 
regiono įmonių 
poreikius tobulinami 
jų specialistų įgūdžiai 
ir ugdomos 
kompetencijos.

Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų 
rūmų Marijampolės 
filialas

Ūkio ministerija Marijampolės apskritis -ŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Priemonė:2.03.01.02. Skatinti jaunimo verslumą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

2.03.01.02.01. Skatinti jaunimo 
verslumą
Organizuoj
amos vasaros 
jaunimo verslumo 
stovyklos, kur 
„miksuojami“ 
išskirtinių gebėjimų 
vaikai.

VšĮ "Sveikatingumo 
idėjos"

Ūkio ministerija Marijampolės apskritis -ŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.03.01.02.02. Nuolat 
organizuojamos 
ekskursijos po 
regiono verslo 
įmones, rengiami 
verslumo skatinimo 
konkursai, "atvirų 
durų dienos", 
mentorystės 
programos.

Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų 
rūmų Marijampolės 
filialas

Ūkio ministerija Marijampolės apskritis -ŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Priemonė:2.03.01.03. Skatinti naujų įmonių steigimą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

2.03.01.03.01. Skatinti verslumą 
įkuriant ir įrengiant 
Šakiuose verslo 
inkubatorių.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Ūkio ministerija Šakių rajono  
savivaldybė

-ŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

2.03.01.03.02. Naujai pradedančių 
verslą įmonių 
konsultavimas 
steigimo klausimais, 
patalpų nuomai ir 
kitoms paslaugoms

Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų 
rūmų Marijampolės 
filialas

Ūkio ministerija Marijampolės apskritis -ŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Priemonė:2.03.01.04. Skatinti mikro įmonių steigimą ir konkurencingumą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

2.03.01.04.01. VIRTUALUS 
ASISTENTAS. Įkurtas 
vietinis arba pasienio 
jaunimo kūrybinės 
raidos, verslumo ir 
inovacijų ugdymo 
centras. Mikro 
įmonių steigimo ir 
konkurencingumo 
skatinimas pasienio 
regione per sukurtą 
inovatyvių įmonių 
moderatorių.

Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų 
rūmų Marijampolės 
filialas

Ūkio ministerija Marijampolės apskritis -ŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -
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Priemonė:2.03.01.05. Sukurti vieningą kompiuterizuotą regiono verslo informacinę duomenų bazę

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

2.03.01.05.01. Atlikta verslo įmonių 
sektorinė analizė 
(per pardavimų 
apimtis, darbuotojų 
skaičių, specialistus ir 
kitus pjūvius). Veikia 
įmonių duomenų 
bazė (vieno lango 
principu).

Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų 
rūmų Marijampolės 
filialas

Ūkio ministerija Marijampolės apskritis -ŪM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

3. Pažangus valdymasPrioritetas

3.01. Stiprinti strategines kompetencijas viešojo valdymo institucijose ir gerinti šių institucijų veiklos valdymąTikslas:

Uždavinys:3.01.01. Diegti į rezultatus orientuotą valdymą ir didinti viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą

Priemonė:3.01.01.01. Diegti projektų/procesų valdymą, kokybės vadybos sistemas, metodus ir kitas veiklos valdymo gerinimo priemones, vykdyti viešojo valdymo institucijų ir įstaigų valdymo stebėseną ir kokybės vertinimus

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

3.01.01.01.01. Techninės bazės 
Marijampolės 
kolegijoje, 
atitinkančios 
tarptautinių 
standartų ISO14001 
ir OHSAS 18001  
reikalavimus, 
atnaujinimas ir 
įdiegimas; veiklos 
procesų pagal šiuos 
standartus 
sertifikavimas ir 
priežiūra.

Marijampolės kolegija Vidaus reikalų 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

3.01.01.01.02. Kokybės vadybos 
sistemos įdeigimas 
Vilkaviškio rajono 
savivaldybės 
administracijoje ir 
savivaldybės įstaigose

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

3.01.01.01.03. Rajono strateginio 
planavimo ir rajono 
biudžeto formavimo 
kompiuterinei 
programos ir įrangos 
įsigijimas bei 
įdiegimas, 
buhalterinės 
apskaitos ir iždo 
kompiterinių 
programų 
atnaujinimas ir 
įdiegimas 
(informacijos 
apskaitos sistemos). 

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

3.01.01.01.04. ISO ir panašių 
kokybės vadybos 
standartų diegimas. 
Techninės bazės 
atnaujinimas. 
Marijampolės 
savivaldybės plėtros 
strateginio plano 
parengimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Puslapis 31 iš 363 priedas  4 lentelė



3.01.01.01.05. Diegti 
projektų/procesų 
valdymą, kokybės 
vadybos sistemas, 
metodus ir kitas 
veiklos valdymo 
gerinimo priemones, 
vykdyti viešojo 
valdymo institucijų ir 
įstaigų valdymo 
stebėseną ir kokybės 
vertinimus Kalvarijos 
savivaldybėje.

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

3.01.01.01.06. ISO standartų 
diegimas, techninės 
bazės atnaujinimas.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Priemonė:3.01.01.02. Didinti viešajam valdymui skiriamų išteklių (įskaitant valstybės valdomo komercinio ir nekomercinio turto) valdymo efektyvumą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

3.01.01.02.01. Teritorijų planavimo 
dokumentų rengimas

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

3.01.01.02.02. Rajono savivaldybei 
nuosavybės teise 
priklausančio ir 
pasitikėjimo teise 
valdomo turto 
apskaita IT  
priemonėmis, rajono 
savivaldybei 
nuosavybės teise 
priklausančio būsto 
kadastrinių 
matavimų atlikimas 
ir įteisinimas, žemės 
sklypų suformavimas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

3.01.01.02.03. Teritorijų planavimo 
dokumentų 
rengimas. 
Savivaldybės 
nuosavybės teise 
valdomo turto turto 
inventorizavimas, 
apskaita, teisinė 
registracija. 
Kadastriniai 
matavimai. Miestų, 
miestelių ir kitų 
administracinių 
darinų teritorijų ribų 
nustatymas ir 
įteisinimas

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

3.01.01.02.04. Teritorijų 
planavimas, turto 
apskaita, įteisinimo 
dokumentų bei 
techninių dokumentų 
rengimas

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

3.01.01.02.05. Teritorijų 
planavimas, turto 
apskaita, įteisinimas 
(kelių, kanalizacijos 
tinklų registravimas), 
sklypų, 
administracinių 
teritorijų ribos.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Puslapis 32 iš 363 priedas  4 lentelė



Uždavinys:3.01.02. Stiprinti institucinius gebėjimus ir didinti valstybės tarnybos patrauklumą

Priemonė:3.01.02.01. Tobulinti viešojo valdymo institucijų vidaus administravimą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

3.01.02.01.01. Mokymai valstybės 
tarnautojams

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

3.01.02.01.02. Vidaus 
administravimo 
tobulinimas  
procedūrų rajono 
savivaldybėje. Įsigyti 
programinę įrangą  
vidaus 
administravimo ir 
procedūrų 
tobulinimui. Mokymų 
programa strateginio 
valdymo, planavimo 
žmogiškųjų išteklių 
valdymo siekiant 
efektyviai įgyvendinti 
organi

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

3.01.02.01.03. Marijampolės 
savivaldybės 
administracijos 
informacinių sistemų 
plėtra. Valstybės 
tarnautojų ir viešojo 
administravimo 
institucijų 
darbuotojų 
kvalifikacijos 
tobulinimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

3.01.02.01.04. Kalvarijos sav. vidaus 
administravimo, 
procedūrų 
tobulinimas

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

3.01.02.01.05. Viešojo 
administravimo  
tobulinimas.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Priemonė:3.01.02.02. Stiprinti aukštesniųjų kategorijų ir vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų grandį ir valstybės pareigūnų (įstaigų vadovų) ir tarnautojų gebėjimus ir kompetenciją

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

3.01.02.02.01. Kvalifikacijos 
kėlimas. Viešojo 
administravimo ir 
strateginių tikslų 
įgyvendinimo 
efektyvumo 
didinimas rajono 
savivaldybėje. 
Mokymų programa  
strateginio valdymo, 
planavimo 
žmogiškųjų išteklių 
valdymo siekiant 
efektyvumo.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

3.01.02.02.02. Aukštesniųjų 
kategorijų ir 
vadovaujančiųjų 
valstybės tranautojų 
kvalifikacijos kėlimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Puslapis 33 iš 363 priedas  4 lentelė



3.01.02.02.03. Viešąsias paslaugas 
teikiančių darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimas 
Kalvarijos sav

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

3.01.02.02.04. Kvalifikacijos kėlimas. Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Priemonė:3.01.02.03. Diegti ir plėtoti kompetencijomis grįsto veiklos valdymo modelį

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

3.01.02.03.01. Vladymo procesų, 
procedūrų 
tobulinimas.  
Administracinės 
struktūros 
efektyvumo 
įvertinimas ir 
tobulinimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

3.01.02.03.02. Procesų, procedūrų 
tobulinimas

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

3.02. Skatinti visuomenės dalyvavimą viešajame valdyme ir gerinti viešojo valdymo paslaugų kokybęTikslas:

Uždavinys:3.02.01. Sudaryti sąlygas visuomenei dalyvauti viešojo valdymo procesuose

Priemonė:3.02.01.01. Tobulinti konsultacijų su visuomene teisinį reglamentavimą, sukurti efektyvų konsultavimosi su visuomene mechanizmą, plėsti konsultavimosi būdus ir vykdyti konsultacijas su visuomene dėl jai aktualių viešojo valdymo klausimų

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

3.02.01.01.01. E-demokratijos 
priemonės. 
Visuomenės apklausų 
organizavimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

3.02.01.01.02. Programa “E-Šakiai 2“ Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Priemonė:3.02.01.02. Skatinti gyventojus ir vietos bendruomenes dalyvauti sprendžiant viešuosius vietos reikalus

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

3.02.01.02.01. Projekto tikslas – 
supažindinti 
Marijampolės 9 – 12 
klasių moksleivius, 
Marijampolės 
kolegijos studentus ir 
Marijampolės 
profesinio rengimo 
centro moksleivius 
su Marijampolės 
savivaldybės tarybos 
ir administracijos 
darbu.

Asociacija 
„Marijampoliečiai“

Vidaus reikalų 
ministerija

Marijampolės apskritis -VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

3.02.01.02.02. Parama vietos 
bendruomenės 
iniciatyvoms. 
Komunikacijos 
sistemos tarp 
gyventojų (vietos 
bendruomenės) ir 
valdžios institucijų 
sukūrimas ir jos 
veiklos užtikrinimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Puslapis 34 iš 363 priedas  4 lentelė



3.02.01.02.03. Programa “E-Šakiai 
2“. Kokybės valdymo 
sistemų diegimas.

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

3.02.01.02.04. Skatinti gyventojus ir 
vietos bendruomenes 
dalyvauti 
sprendžiant 
viešuosius vietos 
reikalus Kalvarijos 
savivaldybėje.

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Priemonė:3.02.01.03. Didinti seniūno veiklos efektyvumą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

3.02.01.03.01. Seniūnijų 
administracinių 
patalpų 
rekonstrukcija ar 
modernizavimas.Prie
monių  veiklai gerinti 
įsigijimas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

3.02.01.03.02. Priemonių įsigijimas 
seniūno veiklai 
gerinti.

Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Priemonė:3.02.01.04. Kurti elektroninės demokratijos, skaidrumo ir viešumo sprendimus ir priemones

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

3.02.01.04.01. E-demokratija. Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

3.02.01.04.02. E. sveikata Kazlų Rūdos 
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

3.02.01.04.03. Kurti elektroninės 
demokratijos, 
skaidrumo ir 
viešumo sprendimus 
ir priemones 
Kalvarijos 
savivaldybėje.

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Uždavinys:3.02.02. Gerinti asmenų aptarnavimą viešojo valdymo institucijose ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei

Priemonė:3.02.02.01. Didinti paslaugų prieinamumą ir užtikrinti vartotojų poreikiais ir efektyvumu grįstą paslaugų įvairovę

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

3.02.02.01.01. Elektroninėje erdvėje 
teikiamų viešųjų 
paslaugų brandos 
padidinimas iki 
penktojo lygio.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

3.02.02.01.02. Didinti paslaugų 
prieinamumą ir 
užtikrinti vartotojų 
poreikiais ir 
efektyvumu grįstą 
paslaugų įvairovę 
Kalvarijos 
savivaldybėje.

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė -VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

Puslapis 35 iš 363 priedas  4 lentelė



Priemonė:3.02.02.02. Gerinti asmenų aptarnavimo kokybę taikant vieno langelio principą

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo teritorija Veiksmų 
programos 
priemonė

R/V* ITI ** Pagr/Rez Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė (I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

3.02.02.02.01. Tikslinamas 
aprašymas.

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

3.02.02.02.02. Įdiegti "vieno 
langelio sistemą"

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Vidaus reikalų 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

-VRM R - pagr. - - - - - - - -- -- -

* sudaromas pagal Veiksmų programos arba Kaimo plėtros programos kodavimo taisykles

Puslapis 36 iš 363 priedas  4 lentelė



Regionų plėtros planų rengimo metodikos
3 priedas

5 lentelė. Numatomų sukurti produktų (siektinų produkto vertinimo kriterijų reikšmių) suvestinė

Kodas Produkto vertinimo kriterijus (pavadinimas) Siekiama reikšmė 
(projektams priskirtų 

kriterijų reikšmių suma)

0

Puslapis 1 iš 13 priedas  5 lentelė



6 lentelė. Lėšų pasiskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones (Eur) (numatomos sudaryti projektų finansavimo sutartys pamečiui)

Regionų plėtros planų rengimo metodikos
3 priedas

Veiksmų programos 
įgyvendinimo plano 

priemonė (Nr.)

Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonės 
pavadinimas Iš viso2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Puslapis 1 iš 13 priedas  6 lentelė



7 lentelė. Lėšų pasiskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones (Eur) (numatomos sudaryti projektų finansavimo sutartys, kaupiamuoju būdu).

Regionų plėtros planų rengimo metodikos
3 priedas

Veiksmų programos 
įgyvendinimo plano 

priemonė (Nr.)

Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonės 
pavadinimas Iš viso2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Puslapis 1 iš 13 priedas  7 lentelė



 8 lentelė. Veiklos grupių suvestinė

Regionų plėtros planų rengimo metodikos
3 priedas

Kodas Pavadinimas
Projektų, kuriems 

priskirta veiklų 
grupė, skaičius

Projektų, kuriems 
veiklų grupė 

priskirta kaip 
pagrindinė, skaičius

Projektų, kuriems 
veiklų grupė 

priskirta kaip 
pagrindinė, lėšų 
poreikis (iš viso)

0 0 0,00

Puslapis 1 iš 13 priedas  8 lentelė
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